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UVODNA BESEDA
Miro HAČEK in Drago ZAJC

Demokracijo in globalizacijo je morda danes najbolje razumeti kot dva
različna in kompleksna sklopa raznolikih procesov. Oba sklopa nista
medsebojno povezana, če pa sta že povezana, ni nobene nujnosti, da bi
bila (vključno z vsemi konstitutivnimi procesi) enoznačno usmerjena v
isto (ali zaželjeno) smer. Nista tudi zaključena, zato je bolje kot o demo-
kraciji in globalizaciji kot stanju govoriti o demokratiziranju in globalizi-
ranju kot nastajanju demokracije in globalizacije. Demokratiziranje in
globaliziranje sta danes vpeta v in vplivata na različna področja gospo-
darskega, družbenega, političnega in kulturnega delovanja. Ker vsa ta
področja poznajo tudi njim lastno dinamiko reproduciranja, lahko proce-
si njihovega demokratiziranja in globaliziranja povzročajo tako konflikt-
ne kot tudi sinergične učinke. 

Jasnejšo sliko prepletanja obeh – torej položaja demokracije v globali-
zaciji in vpliva globalizacije na demokracijo – dobimo, če upoštevamo, da
sta se oba sklopa procesov izoblikovala na različnih območjih. Z demo-
kracijo običajno povezujemo način ureditve ali ustroj države (kot politič-
ne skupnosti) in njenih institucij, medtem ko z demokratizacijo razume-
mo in opisujemo vključevanje posameznikov državljanov v procese
odločanja, ki naj bi od občasnih in formalnih postajali čim bolj vsebinski
in trajni. Z globalizacijo pa razumemo vse intenzivnejše preseganje pro-
storsko-časovne ločenosti znotraj mednarodne skupnosti (kot globalne
vasi). Iz pojmovnega, institucionalnega in političnega izhodišča, uteme-
ljenega v državi, je mogoče demokratizirati tako njeno ‘notranjost’ (npr.
subnacionalno regionalno in lokalno politiko ter njune institucije) kot
njeno ‘zunanjost’ (npr. mednarodno regionalno in globalno ali svetovno
politiko ter njune institucije). Prav tako je mogoče globaliziranje dojema-
ti kot vplivanje sodobne mednarodne skupnosti oz. njene strukture in
institucij na subjekte, ki jo konstituirajo, pri čemer se diskurzivno in
stvarno briše razlikovanje med tistimi subjekti, ki globalizacijo poganja-
jo, tistimi, ki se ji prilagajajo, in tistimi, ki imajo od nje koristi ali stroške.
V tej kompleksnosti je jasno vsaj to, da je globaliziranje usmerjeno iz
mednarodne skupnosti kot celote ‘navznoter’ (ker ni politično relevantne
zunanjosti in so tudi okoljske meje ponotranjene) ali ‘navzdol’ (v konsti-
tutivne entitete). 

Zaradi tega je lahko logika delovanja obeh procesov tako sovpadajoča
kot nasprotujoča si. Čeprav gre za kompleksne in raznorodne procese, za
katere v primeru globalizacije nihče noče biti odgovoren, v primeru de-



8

mokratizacije pa pogosto hočejo biti odgovorni zanjo tudi tisti, ki v dolo-
čen demos ne sodijo, je jasno, da tako demokratizacija kot globalizacija
nista nujno vzporedna procesa. Poleg vsakodnevnih učinkov obeh proce-
sov, ki nas konkretno prizadevata, je ta družbena, politična in/ali kultur-
na narava obeh sklopov procesov tudi dovolj, da si zaslužita naše družbo-
slovne in/ali politološke pozornosti. Zanimati nas morata tako njuna
videza kot prikrita (strukturirana) ozadja ter prepletanja med njimi.

Nekatere stične točke, koder je mogoče locirati tako strukturne vzroke
kot posledice obeh kompleksnih sklopov procesov – globalizacije in de-
mokracije oz. globaliziranja in demokratiziranja – skuša osvetliti pričujo-
če večavtorsko knjižno delo. Retoriko in dejanskost demokratizacije in
globalizacije obravnava na območju države, Evropske unije in mednarod-
ne skupnosti, pri čemer se posebej posveča konceptualnim, varnostnim,
gospodarskim, javno-političnim in drugim področjem. Vprašanja, ki jih
je pri tem mogoče zastaviti, so: ali je mogoče ohraniti demokratične poli-
tične oblike in vsebine v procesih globalizacije ali v mejah, ki jih določajo
osnovne značilnosti sodobne mednarodne skupnosti, celo ‘demokratizi-
rati’ same procese globalizacije? Kakšen naj bodo demokratični odgovori
na varnostne izzive globalizacije? Ali je sploh mogoče demokratizirati ob-
stoječo mednarodno skupnost in mednarodne odnose v njej, ali pa je za
kaj takega potrebno razmišljati o njenem strukturnem preoblikovanju?
Kaj globalizacija javnih politik pomeni za njihov demokratično koncipi-
ranje, izvajanje in nadziranje? Kakšno vlogo lahko v demokratiziranju
procesov globalizacije odigrajo izvoljeni parlamenti ali predstavniške ob-
like političnega odločanja kot zakonodajne oblasti? Kako je v pogojih
globalizacije mogoče demokratizirati javno upravo oz. izvršno oblast v
novih razmerah članstva držav v nadnacionalnih organizacijah, kot je
Evropska unija, ki jo je mogoče opisati kot vrsto izvršilnega federalizma?
Kaj pomeni Evropska unija navznoter in navzven kot dejavnik demokra-
tizacije? Kako razumeti odnos med trgom in demokracijo v procesih glo-
balizacije? Nekatere odgovore na zastavljena vprašanja ponuja knjiga
»Demokracija v globalizaciji – globalizacija v demokraciji«. Vabiva Vas,
da se z omenjenimi vprašanji in iskanju odgovorov nanje soočite tudi
sami.

XDEMOKRACIJA V GLOBALIZACIJI  – GLOBALIZACIJA V DEMOKRACIJIX



9

I. DEL

DEMOKRATIZACIJA GLOBALIZACIJE 
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KAJ PRINAŠA GLOBALIZACIJA 
NACIONALNI DRŽAVI?1

Rudi RIZMAN2

Globalizacija je postavila pod vprašaj tradicionalno samozadostnost
in skoraj absolutno razumljeno politično subjektiviteto nacionalnih
držav. Avtor zagovarja trditev, da se je v substancialnem pogledu
spremenilo razmerje med zunanjim svetom in nacionalno državo.
Nacionalne države ostajajo v aktualnih razmerah globalizacije naj-
bolj privlačna oblika za artikuliranje suverene politične volje odgo-
vornih kolektivnih dejavnikov. Tako v notranjem kot tudi v med-
narodnem pogledu se nacionalne države z večjimi ali manjšimi
odstopanji prilagajajo »svetovno korektnim« modelom državne orga-
niziranosti in pri njihovem oblikovanju nacionalne identitete. Lokus
njihove politične moči danes ni več omejen na nacionalne vlade,
temveč si ga morajo te deliti z različnimi transnacionalnimi (globalni-
mi) javnimi in zasebnimi organizacijami na različnih ravneh: na sub-
nacionalni, nacionalni, regionalni in internacionalni. 

»Tisti med nami, ki bi radi doživeli bolj demokratično in pluralistično
svetovno politiko, morajo priznati, da globalna družba še ne bo uni-
verzalno dejstvo v bližnji prihodnosti« (Robert O. Keohane).

XXPRVI DEL XX

1 Prvo različico tega referata je avtor predstavil na letošnjih XV. slovenskih politološ-
kih dnevih z naslovom »Demokracija v globalizaciji – globalizacija v demokraciji«
(Portorož, 26.–28. maja 2005).

2 Dr. Rudi Rizman, redni profesor na Filozofski fakulteti, Univerza v Ljubljani.
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KOMPLEKSNOST RAZMERJA

Za nacionalne države je globalizacija nesporno dejstvo. Prostor, geografi-
ja in razdalje pomenijo vse manjšo oviro za pretok blaga in idej – vzemi-
mo primer informacijskega pretoka, ki je nacionalnim državam povsem
ušel izpod nadzora. Vendar četudi danes informacije in ekonomija delu-
jejo na globalni ravni, narodom in njihovim vladam preostaja še veliko
manevrskega prostora za vključevanje ekonomskih dejavnikov v njihove
politične strategije. Za ustreznejše razumevanje globalizacije je treba ra-
zumeti njeno vsebino z vidika »procesa« kot tudi »rezultatov«. Prav tako
pa je treba pri tem razlikovati med »teorijo globalizacije« (ki poskuša ta
pojav razumeti kot kompleksen, čeprav še nima uvida v vse njegove de-
terminante) in »globalizacijsko teorijo« (ki pa si prizadeva transnacional-
ne procese spraviti na skupni imenovalec globalnega (Urry, 2003: 43–44).
Razumevanje globalizacije kot kompleksnega družbenega procesa izklju-
čuje katerokoli linearno razlago tega nikoli končanega družbenega poja-
va, ki potemtakem ne vodi niti v stanje ravnotežja niti v stanje perma-
nentne anarhije. To, da je globalizacija nikoli dokončan družbeni pojav,
odpira na stežaj vrata zgodovine, ki se še naprej, in tokrat bržčas še bolj
usodno kot kadarkoli v preteklosti, v tej zvezi sooča s paradoksi in ne-
predvidljivim dogajanjem. 

Globalizacija3 kot ekstenzivni in intenzivni pojav je postavila pod
vprašaj tradicionalno samozadostnost in skoraj absolutno razumljeno
politično subjektiviteto nacionalnih držav. To dejstvo je med analitiki glo-
balizacije in nacionalne države prispevalo k različnim in med seboj tudi
skrajno nasprotujočim si razlagam, ki se raztezajo od razumevanj, da je
mogoče govoriti bodisi o renesansi nacionalnih držav (po letu 1945 se je
njihovo število povečalo za 130) bodisi o njihovem postopnem umiranju,
pri čemer gre za to, da številne med njimi prenašajo nekatere ključne se-
stavine svoje suverenosti na nadnacionalne ustanove. Čeprav se ni treba
oprijeti nobene od omenjenih skrajnih trditev, pa je vendarle mogoče za-
govarjati bolj relevantno tezo o tem, da se je v substancialnem pogledu
spremenilo razmerje med globalizacijo in nacionalno državo. Njuno kav-
zalno razmerje potemtakem še zdaleč ni preprosto ali enosmerno, poleg
tega pa je to nenehno odvisno tako od intervencije naključnih dejavni-
kov kot tudi od organiziranih oziroma politično načrtovanih posegov raz-
ličnih nacionalnih in transnacionalnih igralcev. 

Bili bi naivni, če ne bi videli, da je svet še vedno organiziran državo-
centrično. Nacionalne države ostajajo v aktualnih razmerah globalizacije
najbolj privlačna oblika za artikuliranje suverene politične volje odgovor-
nih kolektivnih dejavnikov. Tako v notranjem kot tudi v mednarodnem

XDEMOKRACIJA V GLOBALIZACIJI  – GLOBALIZACIJA V DEMOKRACIJIX

3 O ontološki strukturi globalizacije z vidika njene rekonfiguracije prostora in ozemlja
glej Dirlik (Prazniak in Dirlik (2001: 15–52). 
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pogledu se nacionalne države z večjimi ali manjšimi odstopanji prilagaja-
jo »svetovno korektnim« modelom državne organiziranosti in pri njiho-
vem oblikovanju nacionalne identitete. Lokus njihove politične moči
danes ni več omejen na nacionalne vlade, temveč si ga morajo te deliti ali
doseči v pogajanjih z različnimi transnacionalnimi (globalnimi) javnimi
in zasebnimi organizacijami na različnih ravneh: na subnacionalni, na-
cionalni, regionalni in internacionalni. 

Nacionalne države navkljub postopnemu oženju svojih suverenih
kompetenc ohranjajo dovolj prepoznavno in delujočo avtonomijo pri
upravljanju osrednje oblasti in tudi na področju reprodukcije političnih
in nacionalnih identitet. Dober dokaz za to sta bogastvo in kompleksnost
interakcij, ki se odvijajo med nacionalnimi državami in mednarodno
skupnostjo, ki ju še najbolje ponazarja pojem glokalizacije.4 V tej zvezi
se je treba resno ukvarjati s problemom kompatibilnosti oziroma nekom-
patibilnosti razmerja med demokratičnim nadzorom in nadaljnjim inten-
ziviranjem regionalne in globalne integracije, ki lahko načne substanco
nacionalne države. Politična znanost in praktična politika stojita ta čas
pred neodložljivo nalogo, da domislita paradigmo novega zgodovinskega
kompromisa ali sinergije med tistim, kar smo doslej razumeli pod nacio-
nalno državo, in zunanjim svetom. V tem pogledu se rešitev bržčas skri-
va pri obeh straneh: na eni strani pri sicer ambivalentno pogojenih učin-
kih globalizacije in na drugi pri nič manj intenzivni institucionalni
pluralizaciji, ki so jim vzporedno s procesi globalizacije ne nazadnje iz-
postavljene tudi nacionalne države. 

V času globalizacije so nacionalne države angažirane v večnivojskih in
difuznih omrežjih vsakodnevnega odločanja. V primerjavi z njihovo
vlogo v preteklosti, ko je obstajalo eno samo središče poveljevanja in
nadzorovanja, je današnje stanje v tem pogledu dosti manj transpa-
rentno. Če vzamemo primere regulacije klimatskih sprememb, epidemij,
intelektualne lastnine, interneta, problem imigracij itd., lahko hitro ugo-
tovimo, da ni enega samega dominantnega igralca ali nadnacionalne ob-
lastne avtoritete, ki bi bdela nad reševanjem nakopičenih problemov na
teh področjih. Kot upravičeno ugotavlja Scholte (2004: 42), obstaja velika
možnost prekrivanja, zmede in nasprotja med tistimi, od katerih global-
na družba pričakuje reševanje omenjenih žgočih problemov. K temu do-
dajmo še vse bolj kritično koncentracijo moči v določenih državah in so-
cialnih krogih, ki izkoriščajo dejstvo, da je razmeroma nov pojav
globalizacije še dosti nereguliran in kot tak prepuščen plenu močnih in
vplivnih držav in socialnih skupin. Tako kot prej v nacionalnih družbah
imamo tudi v globalni opraviti z realnostjo hierarhije in dominacije, s ka-
terima se je mogoče spopasti tako, da ju prepoznamo kot kritični demo-
kratični primanjkljaj, ki zahteva ustrezne (nove) institucionalne inovacije
na globalni ravni. 

XXPRVI DEL XX

4 Avtorstvo te sintagme pripada Robertu Robertsonu (1992).
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Koliko vpliva ima neka država v okviru globalnega političnega reda, je
po Giddensu (1990) odvisno od njene ekonomske moči in v povezavi z
vojaško. Vendar ekonomska moč ni tudi vedno najbolj odločilna, ker
države kot suvereni mednarodni subjekti ne delujejo kot ekonomski »ro-
boti«, temveč gre za subjekte, ki ljubosumno varujejo svojo teritorialne
pravice, razvijajo svoje nacionalne kulture (identitete) in delujejo v skla-
du z možnostmi in omejitvami, ki jih narekujejo njihova strateška geopo-
litična zavezništva z drugimi državami ali skupinami držav – torej bilate-
ralno oziroma multilateralno. Suverenost ni absolutna vrednota: skupno
delovanje določene skupine držav (»zavezništva«) zmanjša efektivno zu-
nanjo suverenost države, proti kateri je to usmerjeno. Vendar to sočasno
ne pomeni, da ne bi svoje »ogroženosti« navznoter unovčila tako, da jo
poveča znotraj svojega teritorija. 

Giddens (1999) ima nedvomno prav, ko opozarja, da države in družbe
ne le, da živijo v času velikih sprememb in negotovosti, temveč se sooča-
jo tudi s tem, da pravzaprav nihče popolnoma ne razume, kakšen bo
končni učinek globalizacijskih procesov. V tem smislu ni mogoče napo-
vedati ne njihovih pozitivnih ne negativnih, kaj šele sinergetskih posle-
dic za posamezne nacionalne družbe in globalno civilizacijo. Suverenost
(nacionalnih) držav, ki se je še včeraj zdela nekaj povsem samoumevnega
in bolj ali manj transparentnega v zadnjih tristo letih, se sedaj sooča z
dramatičnimi izzivi. Eden od njenih ključnih atributov – oblast nad na-
tančno opredeljenim ozemljem – so globalne spremembe precej oslabile
oziroma relativizirale. Vse države, torej tudi velike, so premajhne, da bi
lahko odločilno vplivale na globalne spremembe. Pri tem lahko ponovno
omenimo Giddensa, ki se je oprl na Daniela Bella, da so nacionalne drža-
ve »premajhne, da bi lahko reševale velike probleme, in po drugi strani
prevelike, da bi se spopadle z majhnimi problemi«. Vsa ta dejstva pa še
zdaleč ne govorijo v prid tistim mračnim napovedim skeptikov, ki govori-
jo o eroziji nacionalne države. Dodajmo, da pa novi problemi, ki smo jim
priča tako rekoč iz našega globalnega vsakdanjika, niso le politični, tem-
več posegajo tudi na področja negotove ekonomske varnosti in na obču-
tek ogroženosti kulturne samozavesti v posameznih nacionalnih drža-
vah. Celo tako banalno dejstvo, kot je to dejanska vrednost denarja v
naših denarnicah, je odvisno od dnevnih fluktuacij na globalnih finanč-
nih trgih (Held, 2000: 6–7).
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REDEFINIRANJE NACIONALNE SUVERENOSTI IN AVTONOMIJE

V mednarodnih politoloških razpravljanjih o učinkih globalizacije na na-
cionalno državo ne bomo zasledili enotnega odgovora na to vprašanje.
Skupni imenovalec utegnemo zaznati le v tem smislu, da po nastopu glo-
balizacije »stvari niso več takšne, kakršne so bile pred njo«. Od tod na-
prej pa imamo po Heldu (2000: 3) opraviti s tremi različnimi teoretskimi
pogledi na to novo stanje človeške družbe: z »globalističnim«, »tradicio-
nalističnim« in »transformacijskim«. »Globalisti« opozarjajo v prvi vrsti
na ekonomske in politične spremembe, ki načenjajo substanco in pov-
zročajo fragmentacijo nacionalnih držav. Dosedanji upravljalci države
prav gotovo izgubljajo svojo dosedanjo moč in se vedno bolj spreminjajo
v »prevzemnike odločitev« (»decision takers«) namesto dosedanjih »spre-
jemalcev odločitev« (»decision makers«). »Tradicionalisti« razumejo glo-
balne spremembe – te se jim ne zdijo zgodovinski precédens – kot dejav-
nike, ki krepijo moč države. Te se namreč odzivajo na globalizacijo tako,
da gradijo nove (para)državne ustanove in z njihovo pomočjo blažijo glo-
balizacijske udarce. »Transformacijska« teorija se postavlja na drugačno
stališče: srž njenega argumenta je, da globalizacija s produciranjem
novih ekonomskih in političnih razmer narekuje transformacijo konstitu-
tivnih moči države in tudi samega širšega konteksta, v katerem država
deluje. Tudi ta teorija izhaja iz podmene, da je (globalna) politika presto-
pila okvire nacionalne države, kar ima za posledico njen spremenjeni
družbeno-teritorialni kontekst, naravo in obliko delovanja.

Čeprav je globalizacija razmeroma novejši (»mlad«) zgodovinski
pojav,5 je potemtakem vseeno mogoče, opirajoč se na spoznanja polito-
loške analize, izluščiti njene učinke na tako ključna atributa nacionalne
države, kot sta to suverenost in avtonomija. V nasprotju s tradicionalnimi
načini uveljavljanja suverenosti in avtonomije pred pojavom globalizaci-
je, katerih parametre je določil »vestfalski« sistem, sta danes oba atributa
nacionalne države največkrat razumljena kot »pogajalska aduta«, ki ju
države uporabljajo v procesih politične deliberacije v internacionalnih in
transnacionalnih organizacijah. Nacionalne države znotraj svojega ozem-
lja še vedno izvajajo suverenost in avtonomijo, vendar se pri tem ne ome-
jujejo samo na »notranji« politični prostor, temveč – ne da bi se tema
dvema atributoma odrekli – poskušajo pomemben del svojih »nacional-
nih« interesov uveljavljati tudi v kompleksnih sistemih regionalnega in
globalnega odločanja (Held, 2000: 173–174). V tem smislu je mogoče go-
voriti o redefiniciji suverenosti in avtonomije, ki vključuje poleg bistvene
nacionalne tudi transnacionalne in globalne dimenzije. Nobena od ome-
njenih teoretskih šol – »globalistična«, »tradicionalna« in »transformacij-
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ska« – ne zavrača tako razumljene redefinicije suverenosti in avtonomije
v celoti, čeprav pa je na drugi strani res, da pri tem vsaka od njih osredo-
toča svojo pozornost na neki zanjo specifični in zainteresirani vidik. Vse
tri potemtakem priznavajo, da imamo opraviti z globalizacijo sodobne
države, da je politika postala bistveno bolj transnacionalna kot kadarkoli
v preteklosti in globalna. Bilo bi iluzorno pričakovati ali verjeti zaklinje-
valcem »konca zgodovine«, da pomeni globalizacija enake priložnosti za
vse. Zgodovina tudi v sedanjem času generira nove vzorce neenakomer-
nega porazdeljevanja moči in neenakosti. Tudi ko gre za suverenost in av-
tonomijo, imamo opraviti z »zmagovalci« in »poraženci«.

MODELI OBSTOJA NACIONALNIH DRŽAV

O tem, koliko je globalizacija prispevala bodisi h krepitvi ali eroziji moči
nacionalne države glede na omenjene neenakomerne učinke, ni mogoče
govoriti na splošno. Iz slovenske perspektive je zanimiv vpogled v to, kaj
se z včlanjenimi nacionalnimi državami dogaja v Evropski uniji. Oglejmo
si vsaj tri najbolj razvpite modele eksistiranja nacionalnih držav v tej
edinstveni skupnosti v evropski zgodovini: »Evropo nacionalnih držav«,
»federalno Evropo« in »Evropo regij«.6

Prvi model (»Evropa nacionalnih držav«) se sklicuje na »realistično«
tradicijo razumevanja mednarodnih odnosov, ki temelji na vlogi držav
pri ohranjanju notranjega in mednarodnega reda. Nacionalne tradicije in
institucionalne oblike so preizkušeno sredstvo navezovanja državljanov
na njihovo nacionalno državo, kar jo dela stabilno in odporno na zunanje
pretrese, v tem pogledu še posebej na globalizacijske šoke. Zagovorniki
tega modela »združevanja« so prepričani, da je v EU treba še naprej kre-
piti vlogo njenih konstitutivnih delov – nacionalnih držav. Moč Evrop-
skega parlamenta, ki da posega v procese odločanja v nacionalnih drža-
vah, bi morala biti omejena, enako bi bilo treba brzdati Evropsko
komisijo pri njenih ambicijah, da se dokoplje do tiste stopnje avtonomije,
ki bi ogrozila suverenost in avtonomijo nacionalnih držav. Enako bi se
moralo Evropsko sodišče pri uveljavljanju direktiv EU podrediti nacional-
ni zakonodaji. Vse odločitve v Svetu ministrov bi morale biti sprejete
soglasno. Model, ki ga opisujemo, seveda ni popoln in brez pomanjklji-
vosti. Tu naj omenimo problem demokratičnega primanjkljaja na ravni
EU (ločene teritorialne suverenosti otežujejo »prakticiranje« demokracije
na transnacionalni ravni) in odsotnost enotne in v tem smislu učinkovite
obrambe EU pred tveganji, ki jih prinaša globalizacija.

Drugi model (»federalna Evropa«) meri na vzpostavljanje novih repre-
zentativnih institucij na ravni EU, ki se ponujajo kot rešitev problema
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demokratičnega primanjkljaja. Federalni model Evrope uveljavlja kot
temeljno demokratično instanco namesto nacionalnih držav na evropski
ravni izvoljeno zakonodajno telo in vlado. Da bi se izognili temu, da bi
parlamenti držav članic prenašali njihove pristojnosti na organe Evrop-
ske unije, bi po tem modelu zadnji te prenašali na prve. Članice EU bi
posledično izgubile pravico do izstopa iz EU ali vodenje »neodvisne« zu-
nanje in obrambne politike. Model »federalne Evrope« se prav tako raz-
haja z zamislijo EU kot »konfederacije«, ki ohranja suverenost članic. Ta
s tem omogoča prenašanje njihovih pristojnosti na EU, vendar tudi ohra-
nja pravico članic do veta v primeru tistih odločitev, s katerimi posamez-
ne članice ne soglašajo. Model daje formalno suverenost članicam, prav
tako pa daje na drugi strani prek Evropskega sodišča pravice tudi Evrop-
skemu parlamentu pravico do »soodločanja«. V primerih, ko se nacional-
ne države resno oziroma kritično soočajo z globalizacijo in smo priča »le-
gitimizacijskemu deficitu«, obravnavani model dopušča ustanavljanje
močnih evropskih ustanov, ki v bistvu poosebljajo demokratične struktu-
re na nadnacionalni ravni. Za zdaj so možnosti za uvajanje »federalne de-
mokracije«, s tem ko sta v Franciji in na Nizozemskem padla oba referen-
duma o predlogu nove evropske »Ustave«, skoraj nične. Vendar ni težko
napovedati, da se bodo te in podobne zamisli v evropski politiki še pojav-
ljale. Bolj »federalna« EU bi seveda zahtevala večjo centralizacijo, vendar
je potem umestno vprašanje, ali ne bi to bolj kot interesom evropskih dr-
žavljanom služilo od njih odtujenim političnim elitam in nadnacionalnim
centrom moči.

Tretji model (»Evropa regij«) pomeni na eni strani odgovor na nevar-
nost centralizacije politične moči na evropski ravni, na drugi strani pa
tudi na nevarnost nacionalizma, ki ga predstavlja državocentrična organi-
zacija EU. Ta model uvaja dve ravni politične moči, in sicer osrednje
evropske ustanove in subnacionalne regije. Seveda je zelo naivno misliti,
da bi se nacionalne države preprosto zadovoljile s svojo marginalizacijo
na podlagi slabo premišljene utemeljitve, da bi tako enkrat za vselej v
Evropi opravili z bojevitimi nacionalizmi. Regionalistični model privilegi-
ra lokalne oblike participativne demokracije nad tovrstnimi nacionalnimi
ustanovami. Po ovinkih, praviloma pa prej neposredno, bi suverenost dr-
žav izgubila atribut ključne komponente demokratičnega ustroja na oltar-
ju žrtvovanja v korist demokracije, ki bi se utemeljevala »od spodaj«. Svet
ministrov bi bilo treba s tem v skladu reorganizirati v svet subnacionalnih
regij in držav, ki bi užival status drugega doma v evropskem parlamentu.
S tem bi bilo zadovoljeno demokratičnemu preizkusu, da je legitimnost
institucij toliko večja, kolikor bolj so blizu ljudem. Tako za evropske fede-
raliste kot za evropske regionaliste je mogoče reči, da podcenjujejo moč
nacionalnih držav in njihovo (še vedno) ključno vlogo v ustanovah in di-
stribuciji moči EU. Na drugi strani pa tudi ne gre podcenjevati pozitivne
vloge, ki jo igra regionalistična politika pri blaženju ideološkega in še po-
sebej nacionalističnega pozicioniranja nacionalnih držav. 

XXPRVI DEL XX
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USODNA POVEZANOST GLOBALIZACIJE IN NACIONALNE DRŽAVE

Tako procesi globalizacije kot tudi – v ožjem pomenu – procesi evropei-
zacije ne govorijo v prid slabljenja suverenosti in avtonomije nacionalnih
držav. Nasprotno od tega so se njihove geopolitične vloge celo opazno
okrepile. Prav tako bi lahko za nacionalizme na naši celini rekli, da so se
»evropeizirali«, kar pa velja tudi za večino nacionalnih parlamentov. Po
»Maastrichtu« je ostala sicer moč institucij EU bolj ali manj nespremenje-
na, vendar ne na račun nacionalnih parlamentov, ki so se dokopali do
večjega vpliva na politiko, ki se je prej ekskluzivno ustvarjala znotraj EU.
Pri tem različni politologi, ki analizirajo evropske procese, pogosto radi
navajajo primer nemškega ustavnega sodišča, ki je presodilo, da morata
vse institucionalne spremembe na ravni EU, ki bi šle mimo pogodbe v
Maastrichtu, z dvotretjinsko večino ratificirati Bundesrat in Bundestag.
Poleg tega sta si medtem danski in britanski parlament izborila pravico o
tem, da bosta odločala o morebitnem vstopu v evropsko monetarno unijo
in sprejem evra. James Goodman (McGrew 1997: 187) na podlagi tega
sklepa o povezovanju segmentov nacionalne demokracije z evropskimi
integracijskimi procesi ali bolj natančno o pospešenem procesu demo-
kratizacije in njenega poglabljanja s tem v zvezi. Tak način internacio-
nalizacije nacionalistične politike opravičuje predvidevanja nekaterih
avtorjev v prid pričakovanju, da utegnemo biti priče rojevanju »kozmo-
politskega nacionalizma«.

Šele v dvajsetem stoletju lahko govorimo o resnično globalnem med-
narodnem redu, ki ga sestavlja skoraj dvesto držav. Sodobne države so
politične skupnosti, ki ustvarjajo pogoje za življenje nacionalnih skupno-
sti usode. Kljub tej skupni politični formi so nacionalne politične tradici-
je in z njimi nacionalne politike še vedno, če ne celo bolj, dinamične in
distinktivne ter pomenijo vez med vladajočo politiko in volilnim telesom.
Ključni cilj nacionalne države je še vedno pospeševanje in obramba na-
cionalnih interesov. Da bi lahko države vse to uresničile in preživele v ne-
gotovem in kompetitivnem svetu mednarodne politike, morajo optimal-
no izkoristiti priložnosti, ki jih nudita njihova suverenost in avtonomija v
svetu kompleksnih medsebojnih odvisnosti, ko se ne srečujejo le države
z državami, temveč v zgodovini še ne videno mnoštvo držav, ki sklepajo
multilateralne sporazume. Za primerjavo omenimo dva primera: medtem
ko smo imeli v obdobju med letoma 1648 in 1750 86 mednarodnih (mul-
tilateralnih) sporazumov, jih je bilo samo med letoma 1976 in 1995 skle-
njenih prek 1600, od katerih so jih vsaj sto sklenile mednarodne organi-
zacije. K temu podatku dodajmo eksponencialno naraščanje števila
mednarodnih konferenc: sredi 19. stoletja je bilo mogoče našteti le dve
ali kvečjemu tri medržavne konference, danes pa jih je najmanj štiri tisoč
na leto. 

XDEMOKRACIJA V GLOBALIZACIJI  – GLOBALIZACIJA V DEMOKRACIJIX



19

Podobni procesi se odvijajo na področju mednarodnega prava. To je
postalo kompleksno s tem, ko obsega tako različne sfere reguliranja na-
cionalno-nadnacionalnih problemov, kot so vojni zakoni, zločini proti
človeštvu, okoljski zakoni, človekove pravice itd. Mednarodno pravo ne
dopušča več, da bi imela država absolutno oblast nad državljani in da bi
lahko ta z njimi nekaznovano delala, karkoli bi se ji zahotelo. Globalne
spremembe obsegajo ne nazadnje tudi področje obrambe in varnosti na-
cionalnih držav. Paradoks globalizacije je v tem, da nacionalne države ne
razpolagajo več nad monopolom sile – nacionalna varnost postaja vse
bolj kolektivna in multilateralna zadeva (Held in McGrew, 2002: 9–24). 

Lahko verjamemo, da je konec privilegirane vloge nacionalnih držav,
ki bi jim nasproti stale samo še druge države, s tem pa še ne mislimo, da
je mogoče govoriti o njihovem odmiranju, kot se tu in tam zapiše kakšne-
mu uglednemu analitiku mednarodnih odnosov.7 Globalizacije in njenih
vplivov ter tudi zgodovinske geneze in aktualne moči nacionalnih držav
si ni mogoče razložiti s preprosto formulo igre ničelne vsote (»zero-sum
game«). Nedvomno pomenita za nacionalne države mnogo večja plural-
nost in kompleksnost igralcev v mednarodnem prostoru tudi omejeva-
nje, a tudi večje priložnosti za uresničevanje svojih interesov in iniciativ.
Seveda imamo v mislih take nacionalne države, ki premorejo politično
voljo in takšno stopnjo kritične mase akcijskega nastopanja navzven, da
lahko prestrezajo destruktivne učinke globalizacije in znajo dobro izkori-
stiti v svojo dobro njene pozitivne učinke. 

Vsekakor se je v tem pogledu mogoče strinjati s Saskio Sassen (1996),
da sta globalizacija in nacionalna država usodno povezana v splet medse-
bojnih relacij, ki redefinirajo tradicionalne kategorije suverenosti, terito-
rialnosti in politične moči. Pri kompleksnih političnih procesih na različ-
nih ravneh, ki zahtevajo njihovo kontinuirano koordinacijo, novejša
politološka literatura s tega področja izpostavlja predvsem naslednje:
medvladno reguliranje pravnih podlag sodelovanja, sodelovanje med šte-
vilnimi javnimi agencijami nacionalnih držav (primer centralnih bank in
trgovinskih zbornic), upoštevanje ali reagiranje na zahteve nevladnih
organizacij in različnih igralcev globalne (transnacionalne) civilne družbe
in druge. Poleg tega pomeni novejši pojav »globalne politike«, ki širi
okvire politične dejavnosti, za nacionalne države dodaten izziv in z njim
nove priložnosti. Državam to omogoča »delovanja na razdaljo« (»action at
a distance«), pri čemer gre za novo kakovost politike, s katero si delita
lokalna in globalna raven skupno usodo. Nastop »globalne politike«
pomeni priložnost za reševanje vseh tistih problemov, ki so s pojavom
globalizacije prestopili državne meje – ti problemi zadevajo številne sfere
individualne in družbene eksistence: gre za ekonomske, okoljske, social-
ne probleme in ne nazadnje tudi probleme, ki zadevajo mir in varnost.
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ni nacionalna država nič drugega kot nostalgična fikcija.
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Že s tem, ko uporabljamo za različne politične skupnosti v svetu isto
sintagmo – nacionalna država, predpostavljamo, da obstajajo neki skup-
ni globalni standardi, ki omogočajo prepoznavanje tega političnega poja-
va. V tem smislu lahko govorimo o »svetovnih-kulturnih modelih suvere-
ne identitete« (John W. Meyer et al., 1997) oziroma o nacionalnih državah
kot teoretiziranih ali zamišljenih skupnostih, ki se poleg spogledovanja z
omenjenim »svetovnim modelom« opirajo tudi na lastne tradicije, kamor
uvrščamo nacionalno identiteto, sploh nacionalno intelektualno kulturo,
muzeje oziroma spomenike in vse tisto, kar neko politično skupnost
(raz)loči od ostalega sveta. Skozi celotno zgodovino lahko sledimo proce-
som, da so si odvisne politične skupnosti močno prizadevale dokopati do
suverene državnosti. Ko to dosežejo, se praviloma svoji pravici do sa-
moodločbe ne odrečejo več. Suverenost in avtonomija sta prvi in temeljni
pogoj, da se lahko neka politična skupnost sklicuje na to, da je nacional-
na država, oba atributa predvsem pomenita, da je neka konkretna poli-
tična skupnost dobila potrebna zagotovila in pogoje, da kot racionalna
država izvaja politiko družbenega razvoja, pospešuje človekove pravice
in individualno državljanstvo, upravlja z okoljem in, opirajoč se na ve-
ljavna mednarodna pravila, vodi razumno zunanjo politiko. Vse omenje-
no ne izključuje morebitne pomoči mednarodnih institucij oziroma med-
narodne skupnosti, če jo neka konkretna nacionalna država potrebuje.
Vendar je v večini primerov taka pomoč legitimna in moralno sprejemlji-
va, če ni rezultat avtoritarnega vsiljevanja s strani dominantne države in
njenih interesov. 

Prav tako globalna politična regulacija ni v inherentnem konfliktu s
suverenostjo nacionalnih držav. Danes je težko napovedati njuno medse-
bojno razmerje, lahko pa napovemo, da se mednarodni skupnosti ne
obeta nič dobrega, če med njima ne bo vzpostavljeno tisto produktivno
ravnotežje, ki bo namesto stalnega produciranja in reproduciranja prob-
lemov (ekologija, vojna oziroma mir, povečevanje revščine itd.) uspelo te
tudi reševati. V optiki skrajnega nacionalističnega argumenta je globalna
regulacija seveda moteči element – tako kot je v optiki izključujočega se
kozmopolitizma nacionalna država zgodovinsko presežena in kot taka
zastarela družbena naprava. Habermasova (2001) ideja o »postnacionalni
konstelaciji« je eden od zagovorov teze, da globalizacija napoveduje
konec nacionalne države kot dosedanjega modela politične organizacije.
Habermasov argument se opira na prepričanje, da globalizacija trgov in
ekonomskih procesov spodjeda materialne temelje nacionalne države.
Velika težava pri takih napovedih pa je, da ne dajejo nikakršnega jams-
tva, da bo njeno mesto zavzela primernejša politična organizacija, ki bo
kos nakopičenim problemom, ki jih je navrgla globalizacija. Vendar je
treba priznati, da Habermasovo argumentiranje, v nasprotju z drugimi
podobnimi napovedmi »konca nacionalne države«, vendarle ni kakšna
njena povsem poenostavljena različica. Avtor se namreč zaveda proble-
mov in nekaterih enostranosti takih napovedi, ki operirajo z »etično-poli-
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tičnim samorazumevanjem državljanov«, in izraža dvom, da bi lahko npr.
globalno doseženi konsenz o človekovih pravicah pomenil alternativni
ekvivalent državljanske solidarnosti, kakršno poznamo iz zgodovinske
uveljavitve v okvirih sodobne (nacionalne) države.

Daleč od tega, da bi bila suverenost le v »okras« nacionalni državi,
zato je to mogoče razumeti tudi kot nujni pogoj za oblikovanje njenih
strateških izbir pred pojavom globalizacije. Pri tem ne gre samo za prob-
lem »objektivnega« in notranjega prilagajanja globalizaciji, temveč pred-
vsem za usposobljenost nacionalnih držav, da oblikujejo zadovoljive stra-
teške odločitve. Strateške odločitve sestavlja več med seboj prepletajočih
se in komplementarnih ravni, ki obsegajo: institucije, instrumente oziro-
ma sredstva odzivanja in stalno ocenjevanje (ne)doseženih rezultatov. Te-
žišče odzivanja nacionalnih držav na globalizacijo pripisujejo Edgar
Grande et al. (2005) izbiri ustreznih, povedano v idealnotipskem diskur-
zu, izbir: 1. pasivno sprejemanje zunanjih sprememb; 2. selektivno izko-
riščanje zunanjih šokov; 3. agresivno upiranje na domačem terenu; 4.
agresivno upiranje na mednarodni ravni (npr. na mednarodnih trgih); in
5. uporaba zunanjih izzivov pri izvajanju inovativnih notranjih reform.

Vse omenjene strateške izbire so po svojem bistvu politične in v tem
smislu tudi subjektivne. Če pa jih razširimo še na »objektivno«, tj. na te-
ritorialno dimenzijo, se odprejo možnosti za vsaj še tri dodatne strateške
izbire: 6. odzivanje8 na način sodelovanja z zunanjimi igralci (pri medna-
rodnih sporazumih in vzpostavljanju mednarodnih režimov); 7. odziva-
nje s prostovoljnim vključevanjem v nadnacionalne organizacije; in 8. z
odzivanjem s prostovoljno decentralizacijo in regionalizacijo v notranjem
prostoru. 

Analiza strateških izbir9 v štirih državah (Nemčija, Nizozemska, Šved-
ska in Švica) je pokazala, da sta najbolj odločni pri izvajanju reform Ni-
zozemska in Švedska, Nemčija in Švica pa sta naklonjeni minimalnim re-
formam. Nizozemska je uvajala reforme predvsem na področju davčne
in okoljske politike. Njena vlada si je prizadevala opravljati vlogo »pospe-
ševalca« in ne »financerja« in je v ta namen konkretnim področjem do-
pustila maksimalno avtonomijo. Vsi inštituti zunaj univerz so izgubili dr-
žavno podporo in so morali preusmeriti svoje vire financiranja na tržno
povpraševanje. Sočasno so morali inštituti poleg pridobljene precejšnje
avtonomije upoštevati še strožje standarde odličnosti. Vloga vlade oziro-
ma države se tako omejuje bolj na zagotavljanje enakih pogojev in okvi-
ra, v katerem zasebni igralci sprejemajo svoje odločitve. Na okoljskem in
raziskovalnem področju vlada spodbuja integriranje teh dveh področij v
mednarodna in nadnacionalna omrežja. 

Švedska je prva na svetu spremenila svoj davčni sistem v korist zdrave
okoljske politike in manjše obremenjenosti osebnih dohodkov. Na po-
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dročju razvojne in raziskovalne politike pa je bila manj inovativna kot
Nizozemska. Po letu 1995 je na predlog iz industrije ustanovila 28 razi-
skovalnih centrov na osmih univerzah, katerih cilj je pospeševanje mo-
bilnosti raziskovalcev med znanstvenimi ustanovami in zasebnimi druž-
bami, kar naj bi prineslo švedskim družbam več inovacij in s tem večjo
kompetitivnost v mednarodnem prostoru. Prav tako je začela država da-
jati večji poudarek aplikativnim raziskavam in njihovemu vključevanju v
srednjih in manjših podjetjih. Švedska je prav tako močno evropeizirala
svojo politiko, kar se je kljub poznejšemu vstopu v EU poznalo v števil-
nih pobudah in sploh navzočnosti švedske politike in politikov v ustano-
vah EU. V EU je bila Švedska vsekakor med najbolj odločnimi zagovorni-
cami spoštovanja mednarodnega prava in evropskih pravnih norm.

Nemčijo zaradi njenih minimalnih reformnih odzivanj na globalizacijo
na področju okoljske in raziskovalne politike utegne šele recesija, s kate-
ro se sooča v zadnjih letih, prisiliti k bolj robustnim spremembam na teh
področjih. Na področju inovacij je država prepustila pobudo regijam, za
katere je menila, da imajo večjo motivacijo, da mobilizirajo svoje resurse,
poleg tega pa konkurenca med regijami najbolje usposablja nemško zna-
nost in gospodarstvo pred globalizacijskimi izzivi. Na obeh področjih
smo pravzaprav priča politiki »korak za korakom«. Področje davčne poli-
tike pa se je še bolj uspelo izogniti vidnejšim reformnim posegom, če ne
omenimo uvedbe okoljskega davka in dodatnih davčnih transferjev na
deficitarno področje socialnega zavarovanja. 

Za Švico je mogoče reči, da ima od štirih obravnavanih primerov naj-
bolj šibek reformni profil. Z izjemo okoljske politike na drugih področjih
ni mogoče zaslediti vidnih inovacij. To je mogoče deloma razložiti s pre-
vladujočim tradicionalizmom in močno decentralizacijo kompetenc v po-
litiki, ki ne omogočajo koherentnega in koordiniranega družbenega raz-
voja. Vseeno pa je na področju raziskav in razvojne politike federalna
vlada vse od sedemdesetega leta postopoma povečevala finančna sreds-
tva iz proračuna. Največ jih je bilo iz tega svežnja namenjenih temeljnim
raziskavam in izobraževanju. V devetdesetih letih je prišlo do centraliza-
cije raziskovalnega in izobraževalnega področja. To so dosegli tako, da so
vzpostavili dve ravni koordinacije: prva, horizontalna, je obsegala med-
kantonalne sporazume med univerzami, in druga, vertikalna, se je nana-
šala na sporazume in sodelovanje med federalnimi in kantonalnimi uni-
verzami. Strateški organ, ki koordinira to sodelovanje na nacionalni in
kantonalni ravni, je švicarska univerzitetna konferenca, ki je bila usta-
novljena leta 2001. 

Na davčnem področju švicarska vlada ni prepoznala kakih nevarnosti,
ki bi jih pomenila globalizacija. Zato ne preseneča, da so neposredni
davki v različnih kantonih v razponu med 54 in 156 indeksnimi točkami.
V zadnjem času je federalna oblast okrepila svoja prizadevanja za centra-
lizacijo tudi na davčnem področju. Švica izstopa od ostalih omenjenih
primerov tudi po tem, da je mednarodno sodelovanje na področju razi-
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skav in izobraževanja – v prvi vrsti z EU – zelo razvito, na področju davč-
ne politike pa imamo prej opraviti z izolacionizmom. Švica navkljub po-
vedanemu ni primer (nacionalne) države, ki bi imela probleme z globali-
zacijo. Odgovor na to dilemo se skriva v »fleksibilnosti« njenih institucij
in dejstvu, da se je navznoter dobro adaptirala in v bistvu interiorizirala
visoke mednarodne standarde.

NEENAKOMERNI UČINKI GLOBALIZACIJE

Globalizacija ne učinkuje na vse države enako in zato je logično – kot to
dokazujejo omenjeni primeri –, da so odzivi in strateški odgovori nanjo
različni od države do države. V tej zvezi je mogoče poiskati dosti skupnih
točk, kako globalizacija učinkuje na eni strani na suverenost in avtono-
mijo majhnih in kako na drugi strani na oba atributa velikih držav. Ulf
Hedetoft (2005 b) je ključne operativne lastnosti majhnih držav razvrstil
v tem zaporedju: ranljivost, odprtost, potreba po varnosti, omejeni resur-
si moči in prilagodljivost (adaptability). Omejitve, ki so značilne za te dr-
žave, je mogoče v zadnji instanci prepoznati v dihotomiji med njeno real-
no in formalno suverenostjo. Na vprašanje, ali globalizacija povečuje ali
oži prostor za delovanje in fleksibilno prilagajanje, Hedetoft odgovarja,
da je v igri oboje, odvisno od političnih izbir, ki jih omogoča suverenost,
od transnacionalnih povezav, na katere veže svoje nacionalne interese,
do geopolitičnih umestitev. Majhne države ne razpolagajo s kakšnimi
apriorno zajamčenimi prednostmi ali šibkimi stranmi pred globalizacijo
zaradi svoje majhnosti. Če dobro in dovolj fleksibilno kombinirajo, ko se
z globalizacijo konfrontirajo, lahko s pravim pristopom odprtosti in zapr-
tosti izkoristijo predvsem pozitivne strani globalizacije. 

Danska in Norveška pri svoji suverenosti uporabljata v tem pogledu
dve različni – obe uspešni – strategiji: Danska z njo »trguje kos za
kosom«, za Norveško pa je ta nedotakljiva. Situacija seveda še zdaleč ni
tako preprosta, kot ta razlika nakazuje, ker je v obeh primerih v igri zelo
kompleksno kombiniranje ključnih »ontoloških« strukturnih členov dr-
žav, kot so to identiteta, nacionalni interesi, teritorialna integriteta in za-
gotavljanje varnosti. Internacionalni pragmatizem je Danski omogočal
balansiranje na eni strani med Evropo oziroma Nemčijo in angloameriš-
kim svetom ter na drugi strani, v kulturnem smislu, z nordijskimi drža-
vami. Norveška sicer ni članica EU, v Natu pa ohranja svoje članstvu
kljub številnim rezervam. Njena odprtost do globalizacije se izraža v šte-
vilnih humanitarnih akcijah v svetu, pri katerih sodeluje, in pri dajanju
pomoči deželam v razvoju. Z EU je vzpostavila sporazum, ki ji daje status
nekakšne »integrirane nečlanice«, torej zunaj EU, vendar je de facto od-
visna od evropske zakonodaje in njenih ključnih odločitev. Kar zadeva
suverenost, se je Norveška postavila na kompromisno stališče, med izgu-
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bo dejanske suverenosti in njenim simbolnim ohranjanjem, ali z drugimi
besedami, nekje med legalno integracijo v EU in ustavno suverenostjo ali
med skoraj popolno odvisnostjo in pravico do samoodločbe. Norveški
primer neobičajne politične asimetrije ponazarja konfrontiranje z globa-
lizacijo, ki prepričljivo in tudi uspešno balansira med simbolno in prag-
matično politiko.

Koristi od članstva v regionalni integraciji imajo majhne in tudi velike
in močne države. Slednje se večkrat soočijo s skušnjavami in tudi spreje-
majo politične odločitve, s katerimi, sklicujoč se na suverenost, izstopajo
iz večinsko dogovorjenih političnih odločitev. Največ takih izjem v EU si
je doslej izborila Velika Britanija. Izjeme so ena stvar, medtem ko gre pri
poskusih izolacionizma in protekcionizma, ki jima tudi v EU od časa do
časa podležejo posamezne njene članice, za mnogo večje tveganje tako
za unijo kot tudi za države, ki tako politiko prakticirajo. Navkljub temu
Keohane in Nye (2000: 25, 306–309) vztrajata, da imamo pri tem opraviti
s paradoksom, da takšna skrajna politika nehote in v končni posledici
prispeva h krepitvi zahtev po večjem vplivu globalne vladavine. Delegira-
nje nekaterih pristojnosti s strani nacionalnih držav še ne pomeni, da se
te popolnoma odrekajo svoji suverenosti. Voditelji takih držav hočejo
imeti zagotovila, da interesi njihovih držav zaradi novih institucij, ki jih
je mednarodna skupnost vzpostavila na mednarodni ravni, ne bodo poz-
neje ogroženi. Države poznajo poleg tega tudi instrument umika (with-
drawal), ki lahko pomeni, da določena država ni pripravljena realizirati
svojih pristojnosti na določenem področju ali pa te prenese na kakšno
drugo ustanovo. Države se danes sicer v načelnem pogledu pogosto ne
sklicujejo na načelo samoodločbe, vendar je očitno, da jo praktična poli-
tika v mednarodnih odnosih kontinuirano potrjuje. Sassen (2000: 96) ra-
zume samoodločbo bistveno širše kot v času hladne vojne, ta pa danes
sama po sebi ne zadostuje za ohranjanje legitimnosti nacionalne države,
temveč šteje kot pomembno nadgradnjo tega načela tudi njeno polno
spoštovanje mednarodnih človekovih pravic.

GEOGRAFIJA GLOBALNE VLADAVINE

V globaliziranem in globalizirajočem se svetu se je povečala teža takšnih
ključnih vrednot, kot so to človekove pravice in ekološka integriteta, od
katerih pa ni nobena vezana na striktno omejeno ozemlje, ki bi ga lahko
nadzorovala ena sama ali večje število držav. Gre za globalni oziroma su-
prateritorialni vrednoti, ki zadevata praktično vse države sveta in ki sta
tudi višji prioriteti od lojalnosti državi. V teh postdržavnih razmerah, ki
pa ne odpravljajo države kot take, je mogoče suverenost natančneje iz-
meriti in določiti šele iz njenih vsakokratnih »historičnih kontekstov«.
Fluidnost suverenosti in njene spreminjajoče se vloge v času globalizacije
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imajo za posledico, da številni politološki analitiki tega pomembnega
atributa države ne morejo ali ne znajo prepričljivo identificirati. Nekateri
ga opisujejo kot »omejeno«, »deljeno«, »kvalificirano«, »prosvetljeno« ali
kot »kvazi-suverenost«. Ti različni opisi suverenosti niso nekaj povsem
novega v družboslovni literaturi, če spomnimo, da so že precej pred glo-
balizacijo različne šole zavračale vestfalsko določilo o suvereni državno-
sti, pri čemer mislimo predvsem na religijske univerzaliste, liberalne koz-
mopolite in tudi na dosledno marksistične univerzaliste (Scholte, 2004:
7–11). Konec vestfalske dobe ne napoveduje nastajanja »impotentnih«
držav. Te z instrumenti, ki jih imajo na voljo – na področjih fiskalne, mo-
netarne, potrošniške, socialne, okoljske politike itd. –, oblikujejo končne
učinke globalizacije na njihovem ozemlju in na njihovo prebivalstvo.
Scholteju (prav tam) je treba pritrditi, da države iz različnih razlogov niti
ne (iz)koristijo vseh instrumentov, s katerimi razpolagajo, in priložnosti,
da bi pomembne segmente globalizacije usmerile v pozitivno smer. Izje-
ma so velike in močne države, ki so – npr. posamezne in vplivne članice
OECD in skupina »G-7« – pridobile novo moč, čeprav so pred tem izgubi-
le nekaj tiste moči, ki je izhajala iz stare, tradicionalne suverenosti. 

Načeloma se lahko sicer strinjamo, da ni kakšnega tehtnega razloga,
ki bi potrjeval tezo, da sta globalizacija in (nacionalna) država v aprior-
nem nasprotju. Tako kot se bomo z globalizacijo soočali na dolgi rok,
tudi države ne kažejo nobenih resnih znakov, ki bi v bližnji prihodnosti
napovedovali njihovo marginalizacijo. To pa seveda tudi ne pomeni, da
ostajajo danes države v novih epohalnih razmerah nespremenjene, se
pravi take, kot so bile v preteklosti. V resnici so v stanju preoblikovanja,
se pravi v tranziciji, ko se morajo usposobiti za reševanje ekoloških prob-
lemov, problemov, povezanih z uvajanjem elektronskih financ, človeko-
vih pravic, proizvodnje za globalni trg itd. Nacionalne države se morajo v
postvestfalskem obdobju soočiti z naslednjimi nalogami: a) države mora-
jo poleg svojih dosedanjih notranjepolitičnih funkcij okrepiti tudi global-
ne funkcije; b) države morajo posodobiti socialno državo glede na spre-
menjeni – globalni – ekonomski kontekst; c) bistveno spremenjena je
narava ohranjanja varnosti in same vojne kot take; č) veliko povečanje
števila mednarodnih sporazumov, ki so jih države dolžne spoštovati, in
tudi spreminjanje mednarodne regulative na številnih področjih je vital-
nega pomena za njihovo prebivalstvo.10

Vse brez izjeme pa se seveda soočajo tudi s »stroški« članstva v regio-
nalni integraciji v obliki redefiniranja njihove suverenosti. Hedetoft
(2005b) opozarja, da ni nikakršnih jamstev, da ne bi EU kdaj v prihodno-
sti razpadla, čeprav se zdi ta možnost ta čas malo verjetna. Za odnose
med članicami in EU veljajo postsuverene značilnosti, tradicionalno ra-
zumevanje suverenosti pa se ohranja predvsem na področjih politične
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Scholteju (2004: 11–20).
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simbolike in politike identitete. Poleg tega članice krepijo svojo suvere-
nost, ko postane očitno, da jih ogrožajo procesi globalizacije. Čeprav su-
verenost še zdaleč ni izčrpala svojih vitalnih moči, pa z njo ni mogoče
razložiti vseh vidikov delovanja države. Brisanje meje med notranjo in
zunanjo politiko med članicami EU ima več pozitivnih posledic: zmanjša-
nje konfliktnih tveganj, omejevanje negativnih učinkov zaradi periferne-
ga statusa, povečevanje varnosti in vzpostavljanje spodbudnejšega poli-
tičnega in ekonomskega okolja. Navzven EU krepi suverene lastnosti
ranljivih držav, povečuje njihovo zunanjepolitično vidnost in blaži razdi-
ralne in nepredvidljive šoke globalizacije.

Za zdaj ni videti kakšnega prepričljivega konkurenta vlogi nacionalnih
držav kot primarnega instrumenta na področju notranje-domače in zuna-
nje politike. Ta še naprej ostaja najbolj pomemben igralec v globalni poli-
tiki. Seveda ne edini igralec, vendar igralec, ki se mu pridružujejo tudi
drugi in predvsem novi igralci (Keohane in Nye, 2000: 12–13). V času glo-
balizacije so to zasebni igralci (multinacionalne družbe in druge, nacio-
nalne, družbe) in igralci iz tretjega sektorja (nevladne in neprofitne orga-
nizacije) – kar pomeni, da je danes geografija političnega upravljanja
(governance) mnogo bolj kompleksna kot v preteklosti. 
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DRUGA VELIKA PREOBRAZBA: PRESKOKI
ČLOVEKOVIH PRAVIC V DOBI GLOBALIZACIJE*

Rhoda E. HOWARD-HASSMANN**

Globalizacija je za industrijsko revolucijo druga velika preobrazba.
Zanimajo me naslednja vprašanja: ali bo globalizacija izboljšala ali
poslabšala posameznikov dostop do ekonomskih koristi? Bo povsem
odpravila lokalne kulture ali pa jim bo pustila vsaj nekaj prostora za
razcvet? Bo izboljšala ali okrnila stanje civilnih in političnih pravic?
Da bi razumeli drugo veliko preobrazbo, moramo pogledati v inte-
rakcije med ekonomskimi, kulturnimi in družbenimi spremembami,
političnimi organizacijami in družbenimi gibanji. Spodaj predlagam
dva modela takšne družbene spremembe. Najprej predlagam pozitiv-
ni model tega, kako se lahko globalizacija izraža v ekonomskem raz-
voju in boljšem varovanju človekovih pravic. Temu sledi negativni
model, ki pokaže, kako lahko globalizacija zmanjša raven človekovih
pravic. V obeh primerih so moja izhodiščna predpostavka naložbe
TNK (transnacionalnih korporacij). Nobeden od teh modelov ne
predlaga nobenih neizogibnih odnosov, niti ni celovita slika. Vseeno
pa pokažeta, kako zelo kompleksen in kontingenten je prehod k druž-
bi, ki ščiti pravice.

XXPRVI DEL XX

* Prispevek je bil pripravljen v začetku leta za knjigo o človekovih pravicah, urednika
Richard Claud in Burns H. Weston. Slovenski prevod: Damjan Mandelc.

** Rhoda E. Howard-Hassmann je kanadski vodja raziskav na področju proučevanja
mednarodnih človekovih pravic na Wilfrid Laurier University, Waterloo, Ontario. Je
članica Royal Society of Canada.



30

DRUGA VELIKA PREOBRAZBA

Globalizacija je zadnji napad kapitalizma na vsa tista področja sveta, ki
so mu prej ubežala. Globalizacija spreminja pogoje, pod katerimi so vse
države in družbe povezane v svetovno ekonomijo. Med aktivisti za člove-
kove pravice in nekaterimi strokovnjaki na področju človekovih pravic
poteka razprava o tem, ali je globalizacija za človekove pravice dobra ali
slaba. Menim, da je to napačna razprava. Ni namreč vprašanje, ali je glo-
balizacija brez nadzora, ali požira tradicionalne skupnosti, lokalne vred-
note in lokalne ekonomije. To je neizbežno. Globalizacije ni mogoče
ustaviti in njene sile bodo zagotovo oslabile tisto, kar je ostalo od povsem
lokalnih družb. Vprašanje, ki se zastavlja, je, kakšne spremembe bo glo-
balizacija povzročila in kako se bodo družbe in posamezniki nanje od-
zvali. Razprava o tem, ali je globalizacija dobra ali slaba, je približno tako
irelevantna kot prepir o tem, ali je bila v zahodnem svetu od osemnajste-
ga do dvajsetega stoletja dobra ali slaba tranzicija od agrarne družbe k
industrijski.

Tudi v preteklosti so že bili vali »globalizacije«, denimo nastanek rim-
skega imperija ali odprtje evropskega trgovanja s Kitajsko. Ta val pa je re-
snično globalen zato, ker noben del sveta ne more ubežati kapitalistične-
mu prijemu brez resnih posledic za svojo ekonomijo (primer Severne
Koreje). Globalizacija ni le neizbežna, ampak je kljub svoji ceni tudi
edina pot za dolgoročno gospodarsko rast. Na tej poti je mnogo kratko-
ročnih posledic. Preskoki človekovih pravic prek prostora in časa lahko
deloma olajšajo težave, ki jih globalizacija povzroča. In prav globalni
režim in proces na področju človekovih pravic lahko morda ublažita ne-
katere nevarnosti svetovnega ekonomskega sistema. Naslednja analiza
se ukvarja z mogočimi rezultati, ki jih bo globalizacija prinesla na
področju človekovih pravic na dolgi rok. Analiza upošteva oba: »optimi-
stični« in »pesimistični« model družbenih sprememb, ki jih globalizacija
generira.

Karl Polanyi je napisal Veliko preobrazbo, v kateri je razložil ekonom-
ske, družbene in politične spremembe v Evropi, še posebej v Britaniji, od
konca osemnajstega stoletja do druge svetovne vojne (Polany, 1944). To
je bilo obdobje približno 160 let, ki je znano po tem, da je radikalno spre-
menilo način življenja ljudi. Kmetje so postali obrtniki, industrialci ali
delavci: selili so se iz vasi v mesta, premaknili so se od bližnjih, na cerk-
veno skupnost oprtih družb k odprtim, sekularnim skupnostim. Po Po-
lanyju je bila najpomembnejša novost družbe, da je temeljila zgolj na do-
bičku in da se je družbeno, h kateremu je bilo prej človeštvo vedno
zavezano, hitro umikalo. Družbo, v kateri so imeli vsi člani obveze drug
do drugega, je zamenjala družba, v kateri so bili posamezniki v svojih
raznolikih vlogah odrezani drug od drugega in povezani drug z drugim le
znotraj trga.
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Globalizacija je druga velika preobrazba. Vpliva tudi na tiste družbe, ki
so v zgodnjem modernizmu ubežale prijemu kapitalizma zaradi ekspli-
citne komunistične ali socialistične ureditve, zaradi politike umika iz sve-
tovne ekonomije ali zato, ker kapitalizem ni imel interesov v njihovi regi-
ji (zaradi naravnih virov, potrebe po delovni sili ali trgu). Povsod, kjer je
bil prej formalno nekapitalističen ali delno kapitalističen svet, je družbe-
no dajalo pot motivom profita, tako kot v zahodni Evropi dve stoletji
prej. Transnacionalne korporacije (TNK), ki so simbol globalizacije, očit-
no nimajo nobenih obvez do svojih lokalnih zaposlenih, lokalnih dobavi-
teljev ali do lokalnih skupnosti, kjer investirajo. Posamezniki (in varnost
njihovih družin) so tako danes odvisni od svojih lastnih zmožnosti, da
najdejo primerno zaposlitev, obdržijo nestabilne pravice do lastnine ali
investirajo na nestabilne in nepredvidljive mednarodne kapitalske trge.
Prizadevanjem po zaščiti premoženja, pa četudi gre za revne skupnosti,
se pridružuje še občutek, da ni nikomur mar, da nihče ne pomaga, da
nihče ne ve zate. Milijarde ljudi izkušajo to, čemur Polanyi pravi plaz
družbene odtujenosti (prav tam: 40).

Malcom Waters je globalizacijo označil kot družbeni proces, v katerem
se geografske omejitve na družbene in kulturne strukture vse bolj umika-
jo in v katerih se ljudje vse bolj zavedajo, da so odmaknjeni (Waters,
1995: 3). Informacijska eksplozija, vsesvetovni dostop do množičnih me-
dijev in olajšane poti komuniciranja močno vplivajo na lokalne kulture.
Podoben vpliv pa imajo tudi dostopnost potovanj, migracije in kroženje
med prejšnjimi in novimi domovi. Vse to spreminja socialno strukturo.
Glavna gonilna sila in tisti, ki ima od globalizacije največ koristi, je kapi-
talizem. Kapitalizem je ekonomski sistem, ki stoji za novimi tehnologija-
mi informiranja in komuniciranja, stoji za nepredstavljivo obsežnimi in
hitrimi tokovi kapitala in stoji za močjo TNK, da se lahko širijo po vsem
svetu. V letu 1997 je Jeffrey Sachs zapisal, da je pred dvajsetimi leti le
okrog dvajset odstotkov svetovne populacije živelo v kapitalističnem si-
stemu, v letu 1997 pa je odstotek narasel na devetdeset (Sachs v Falk,
1999: 141). Ker pa so družbe umeščene v svetovni kapitalistični sistem,
se odvijajo mnoge družbene spremembe.

V svoji pridigi leta 1014, v angleškem mestu York, je nadškof Wulfstan
dejal, da je svet v zadnjem zaletu in da se počasi približuje koncu (Gid-
dens, 2003: 1). Tudi danes je reakcija mnogih ljudi podobna. Integracija
preostalega sveta – Azije, Afrike, Centralne in Latinske Amerike – v glo-
balni ekonomski sistem se je začela po II. svetovni vojni in prav globali-
zacija jo je močno spodbudila. Danes se tudi Rusija in tranzicijske druž-
be nekdanje Sovjetske zveze integrirajo v svetovno ekonomijo. Kitajski
voditelji so se leta 1979 odločili, da sprejmejo kontrolirani kapitalizem.
Vse te družbe upajo, da se bo njihov standard življenja z vključitvijo v
svetovno ekonomijo izboljšal.

Ekonomske politike se hitro spreminjajo; s pomočjo mednarodnih us-
tanov, kot je denimo Svetovna banka, in z zunanjimi svetovalci, ki učijo
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pravila in prakse kapitalizma vse tiste zainteresirane, ki oblikujejo politi-
ko in podjetnike. Politične spremembe nadzorujejo ustavni in pravni
strokovnjaki. Na družbene spremembe vplivajo tudi mednarodna in
transnacionalna družbena gibanja, od katerih se nekatera bojujejo za
zaščito človekovih pravic prav v času, ko jih mogočne politične in eko-
nomske sile podcenjujejo. Te mnogotere spremembe izsiljujejo diskusijo
o človekovih pravicah. Bo globalizacija izboljšala ali poslabšala posamez-
nikov dostop do ekonomskih koristi? Bo povsem odpravila lokalne kultu-
re ali pa jim bo pustila vsaj nekaj prostora za razvoj? Bo izboljšala ali okr-
nila stanje civilnih in političnih pravic? Da bi razumeli drugo veliko
preobrazbo, moramo pogledati v interakcije med ekonomskimi, kulturni-
mi in družbenimi spremembami, političnimi organizacijami in družbeni-
mi gibanji.

Prav tako moramo gledati dolgoročno, da lahko znotraj teh epohalnih
družbenih prevratov razumemo posledice za človekove pravice. Obdobje
približno petdesetih let nam dovoljuje, da pogledamo nazaj na bližnjo
preteklost in analiziramo družbene, kulturne, politične in ekonomske
spremembe, ki so se zgodile zaradi tistega, kar danes imenujemo globali-
zacija. Južna Koreja ponuja model skoraj popolne tranzicije iz kmečke v
urbano družbo, od diktature do demokracije – v petdesetih letih. Kitaj-
ska se je hitro spremenila iz kolektivistične, kontrolirane ekonomije do
individualistične in podjetniške, seveda še vedno s partijsko-birokratsko
diktaturo v sedlu. Od leta 1989 srečamo v bivši Vzhodni Evropi in ru-
skem imperiju veliko primerov bolj ali manj uspešnih integriranj v sve-
tovni kapitalistični sistem. 

Moderne demokratične države, oprte na vladavino prava, državljansko
kulturo aktivizma in politično svobodo, so verjetno bolj kot katerakoli
druga oblika političnega sistema zagotovilo za varovanje človekovih pra-
vic. Potrebna so bila stoletja, da so vzniknila demokratična načela vlada-
nja, vladavina prava in državljanska kultura v zahodni Evropi in severni
Ameriki, z vmesnimi epizodami diktature in fašizma seveda. Globoko v
dvajseto stoletje velika večina Zahodnjakov sploh ni uživala tistega, če-
mur danes pravimo človekove pravice. Liberalne demokratične družbe,
ki temeljijo na pravicah, zagotovo niso vzniknile na podlagi preprostih,
predvidljivih in neizogibnih naključij kapitalizma in pravic.

V Evropi leta 1780 zagotovo niso mogli predvideti rezultatov in posle-
dic industrijske revolucije; tako tudi rezultati in posledice globalizacije
ne morejo biti predvidljivi na začetku 21. stoletja. Nespametno je meniti,
da bodo koristi demokracije, vladavina prava in kultura človekovih pra-
vic pridobitve vseh družb, ki jih je zadela globalizacija. Večina družb, ki
vstopa v svetovno kapitalistično ekonomijo, bo namreč občutila resne so-
cialne pretrese in veliko izkoriščanje na novo ponujenega dela. Tretjega
sveta pa ne bo izkoriščal le Zahod, temveč bodo tudi vlade tretjega sveta
– tako kot zgodnji angleški industrialci – izkoristile priložnost in izkoriš-
čale svoje delavce in državljane.
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Ne glede na koristi ali škodo v imenu človekovih pravic pa se bodo
družbeni odnosi v novi globalni družbi spremenili. Družbe bodo postale
bolj fluidne; posamezniki bodo bolj mobilni, socialne norme se bodo
spremenile, tradicionalne vloge pa bodo dale prednost novim idejam o
tem, kako ravnati. Osebe, ki so nekoč držale vzvode moči v svojih rokah,
bodo ugotovile, da jih nihče več ne potrebuje, medtem pa bodo posamez-
niki, ki so bili doslej na slabem glasu, dobili zaupanje kot vzorniki v
novem poslovnem okolju. Orožje in droge bodo obravnavali kot legitim-
ne objekte menjave, približno tako, kot so bili med obdobjem evropske
ekspanzije. Nekateri ljudje bodo spričo teh sprememb zmedeni in bodo
žalovali za preprostejšim časom, ki je imel trdneje določen normativni
red. Med njimi se bodo nekateri vneto borili, da ohranijo stari svet, iz ka-
terega so bili tako nenadoma iztrgani. V takšni pretočni situaciji ne bo
nujno povezav med procesi globalizacije in utrjevanju človekovih pravic,
ne v pozitivnem in ne v negativnem smislu.

Kako se torej družba spremeni iz globalnega sistema, imenovanega ka-
pitalizem, ki se kaže v globokih neenakostih in družbenem izkoriščanju,
v sistem, ki promovira razmeroma enakopravne družbene odnose in raz-
meroma enako distribucijo dobrin? Takšna sprememba ni neizogibna. Če
se bo zgodila, se bo zaradi več sprememb, nekaterih ekonomskih, neka-
terih političnih in pravnih, nekaterih kulturnih in družbenih, ki lahko
imajo svoje izvore v globalizaciji. Spodaj predlagam dva modela takšne
družbene spremembe. Najprej predlagam pozitivni model tega, kako se
lahko globalizacija izraža v ekonomskem razvoju in boljšem varovanju
človekovih pravic. Temu sledi negativni model, ki pokaže, kako lahko
globalizacija zmanjša raven človekovih pravic. V obeh primerih so moja
izhodiščna predpostavka naložbe TNK (transnacionalnih korporacij).
Nobeden od teh modelov ne predlaga nobenih neizogibnih odnosov, niti
ni celovita slika. Vseeno pa pokažeta, kako zelo kompleksen in kontin-
genten je prehod k družbi, ki ščiti pravice.

OPTIMISTIČNI MODEL ODNOSA MED GLOBALIZACIJO 
IN ČLOVEKOVIMI PRAVICAMI

Skica I se začenja z enim samim kazalnikom: namreč, transnacionalnimi
investicijami v družbi, ki ni demokratična in ki ne spoštuje človekovih
pravic. Transnacionalne investicije promovirajo nekatere spremembe v
takšni družbi. Na ekonomski fronti je najvidnejša sprememba določilo o
novih zaposlitvenih priložnostih. Majhna in rastoča skupina ljudi zdaj
dela v modernem, industrijskem sektorju. Nekateri plačujejo davke
vladi, tako kot to počnejo transnacionalne korporacije same (razen če so
jim dovoljena »davčna nebesa«). Naraščajoči nacionalni dohodek pove-
zujejo z izboljšanjem človekovih pravic (Pritchard, 1989). To ima za po-
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sledico večje zmožnosti vlad: z več dohodka od davkov lahko vlada pla-
čuje svoje uradnike bolj redno. Redne plače dajejo državnim uradnikom
spodbude, da ostanejo v svojih pisarnah in spoštujejo birokratska pravila
poštenosti in nepristranskosti. Tako jih je mogoče zadržati na delovnih
mestih, s katerih bi končno tudi odšli, iščoč službo v neformalnem sek-
torju trga delovne sile, ali spraševali za podkupnine, vsakič ko bi srečali
državljana z neko zahtevo. Nove ekonomske priložnosti prav tako manj
strašijo z možnostjo izgube delovnega mesta, če lahko obdržijo svoj živ-
ljenjski standard v zasebnem sektorju.

Skica I:  Velika transformacija II: Optimistični model
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Investicije TNK lahko prav tako pomagajo pri vzpostavljanju vladavine
prava. Investitorji želijo jasno zakonodajo in kompetentni sodni sistem,
če želijo zavarovati svoje premoženje in pogodbe. Vladavina prava tako
tudi navadnemu državljanu ponuja možnost legalne posesti lastnine. 
De Soto pravi, da je eden največjih kamnov spotike za razvoj v Latinski
Ameriki, Aziji in Afriki danes prav to, da revni niso legalni lastniki svojih
hiš, zemlje in malih podjetij. Brez legalnega naslova pa so prepuščeni 
na milost korumpiranim birokratom, ki zahtevajo podkupnine, da jih 
ne izženejo z njihovih domov in podjetij. In naprej, brez dokaza o prav-
nem lastništvu nimajo nobenega jamstva, ko prosijo banke za posojila
(De Soto, 2002). Izboljšave zakonodaje s področja lastnine torej dovo-
ljujejo državljanom, da si prizadevajo za svoje zasebne interese. Inve-
sticije TNK se kažejo v poslovnih priložnostih, saj lokalna podjetja os-
krbujejo TNK in poskrbijo za dobrine in servise za delavce, ki so
vzpostavili nove skupnosti v območjih teh investicij. Razvije se nov sred-
nji razred.

Srednji razred želi izobraziti svoje otroke, da se jim bodo lahko ti poz-
neje pridružili v podjetju in da bodo sposobni obvladovati lastnino, ki so
jo podedovali. Prav tako želi izobraženo populacijo za potrebe, ki jih na-
rekuje proizvodnja. TNK se lahko včasih celo pridružijo v zahtevi po več
izobraževanja ali pa ponudijo svoj lastni izobraževalni sistem, če ugotovi-
jo, da potrebujejo bolj pismeno ali številčnejšo delovno silo.

Ko se srednji razred vse bolj zaveda svojih lastnih interesov, je vse
manj pripravljen živeti v nedemokratični politični ureditvi. Ustvaril bo
temelje civilne družbe, organizirane, da brani njegove interese. Ta civilna
družba bo povratno udarila nazaj v izobraževalni sistem. Promovirala bo
ideale družbene enakosti, poudarila bo svoje lastne možnosti za napre-
dek. Prav tako bo povečala vladne sposobnosti s tem, ko bo zahtevala po-
štenost in učinkovitost in pokazala nekaj volje, da plača davke, da te pra-
vice obdrži. Bolj varna birokracija bo bolj voljna odgovarjati skrbem
svojih državljanov. Ko to počne, spozna, da so spremembe v politiki mo-
goče, celo da je mogoče potrošiti več sredstev, ne da bi zgubila nadzor
nad državo. Načel odgovornosti in transparentnosti, ključev za dobro vla-
danje, se je lažje držati, če so državne ustanove primerno organizirane in
v katerih so uradniki dobro usposobljeni in primerno plačani.

Porajajoča se civilna družba zahteva tudi bolj liberalizirano politično
sfero. Državljani začenjajo izpostavljati svoje interese in pričakujejo, da
njihova vlada vzame te interese resno. Državljani hočejo, da vladavina
prava pokriva tudi zakone onkraj lastništva in pogodb: zahtevajo regular-
nost, poštenost in predvidljivost tudi v drugih sferah življenja. Vlada bo
manj kot prejšnje odvisna na področju korupcije, bolj bo vajena birokrat-
skih postopkov, postala bo bolj naklonjena možnostim liberalizacije, pa
tudi postopnemu odpiranju svobodi izražanja, tiska in zborovanja. Bolj
humanistična ideologija se razvija skupaj z vse bolj liberalizirano politič-
no sfero. Ko se trg širi in neosebne tržne relacije postanejo pogostejše,
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zaupanje v trg pomaga zgraditi potrebno zaupanje za delovanje politične
demokracije (Madison, 1998).

Konsolidacija ekonomskih pravic za navadne ljudi zahteva drugačen
in razširjen niz družbenih igralcev, še posebej članov delavskega razreda.
Ljudje, ki delajo v sodobnem, industrializiranem sektorju, začenjajo po-
stavljati zahteve. Zahtevajo neodvisne sindikate. S tem, ko lažje dosežejo
izboljšanja v delovnih razmerah, se opogumijo za nove zahteve, denimo
boljši dostop do izobraževanja. Prav tako se naučijo, kako postati del ve-
likih, birokratiziranih organizacij, kako lobirati in se pogajati. Ko posta-
nejo bolj izobraženi in izkušeni, vstopijo tudi v druge sfere civilne druž-
be, posplošujoč idejo, da bi moralo biti družbeno dobro ponujeno vsem
državljanom. Izboljšave v izobraževanju, zdravstvu in socialnem varstvu
povratno vplivajo na državljane, da sodelujejo v politični demokraciji.
Oboji, delavci in pripadniki srednjega razreda, ki zdaj živijo na zametkih
vladavine prava in politične demokracije, absorbirajo idejo, da so s pravi-
cami sedaj legalno enakopravni državljani svoje države. Ta ideja se nato
razširi do različnih skupin – žensk, ljudi, ki zasedajo nižje kaste ali statu-
se, etničnih, religioznih ali rasnih manjšin. Nato se dokopljejo do svojih
lastnih državljanskih organizacij, prav tako pa se naučijo enakega lobira-
nja in tehnik pogajanja kot druge skupine.

Zgornje pisanje ni toliko napoved kot grob opis tega, kar se je dogodi-
lo na Zahodu med prvo veliko preobrazbo in po njej. Nobena od družbe-
nih sprememb, opisanih zgoraj, ni neogibna v drugi veliki preobrazbi.
Ena indikacija, ki potrjuje, da se te spremembe lahko dogodijo, je, da
danes skoraj vse države sveta sprejemajo kapitalizem. Kapitalizem je po-
treben, vendar ne zadostni pogoj za demokracijo (Rueschemeyer, Huber
Stephens in Stephens, 1992). Da demokracija vznikne iz kapitalizma, sta
potrebni razredna akcija in organizacija. Toda razredna akcija je mogoča
le, če so vzpostavljene primerne strukturne podlage. Razredna akcija je
mogoča s transformacijo v družbeni organiziranosti, še posebej pri izbolj-
šavah v izobraževanju in komunikacijah, ter pri urbanizaciji in koncen-
traciji populacije. To spodbudi razvoj civilne družbe kot protiutež državni
moči.

Kapitalizem ne pripelje vedno do demokracije, še manj pa do človeko-
vih pravic, tako kot verjamejo nekateri njegovi ideološki agitatorji. Toda
brez kapitalizma je očitno tudi demokracija nemogoča, in brez nje ni mo-
goče varovati človekovih pravic. Bolj kot ekonomski sistem se kapitali-
zem nanaša na nekatere predpostavke o vladavini prava, prav tako pa
kapitalizem proizvaja moderne državljane, ki zahtevajo človekove pravi-
ce. Še enkrat pa poudarjam, da to ni nujno razmerje. Čeprav ne more biti
demokracije brez kapitalizma, pa lahko obstaja kapitalizem brez demo-
kracije. Državna elita lahko nadzoruje pomembne vzvode odločanja, kot
so denimo moč odločitev o investicijah in davkih, ki so zadostni razlog,
da se mednarodni kapitalistični razred poveže s to elito. Hkrati pa lahko
ta elita zavira vse spremembe, ki bi jih lahko zahtevali nižji razredi. Ne
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moremo biti prepričani, da bo lahko gornji, »razveseljivi« model zahodne
prve velike preobrazbe natančna predstavitev druge velike preobrazbe.
Torej je nujno premisliti tudi pesimistični model aktualne transformacije.

PESIMISTIČNI MODEL ODNOSA MED GLOBALIZACIJO 
IN ČLOVEKOVIMI PRAVICAMI

Ni nujno, da se bo to, kar se je zgodilo v preteklosti, ponovilo v prihod-
nosti. Globalizacija kapitalizma se ne bo nujno razvila tudi v globalizaci-
jo demokracije in človekovih pravic. Odločitve, ki jih sprejemajo medna-
rodne organizacije, ki so vsiljene od zgoraj in ki lahko omejujejo
politično dinamiko, ki bi se sicer odvijala med vladami in državljanskimi
gibanji, lahko omejujejo človekove pravice. Človeške akcije in človeške
odločitve lahko vplivajo na katerokoli preoblikovanje v manj razvitih
predelih sveta. Glavna razlika med začetnim razvojem v zgodnji dobi ka-
pitalizma, demokracije in človekovih pravic na Zahodu ter med razvojem
v 21. stoletju je vloga globalnih finančnih ustanov v obvladovanju investi-
cij. Joseph Stiglitz je izjemno kritičen do načina, kako Mednarodni de-
narni sklad (IMF) spodbuja dvomljive investicije oziroma »spekulativni
kapital«,1 ne da bi upošteval cilje nacionalnih vlad. Spekulativni kapital
definira kot »denar, ki prihaja in odhaja iz države, pogosto kar prek noči,
pogosto skorajda na račun stave, ali se bo valuta podražila ali pocenila«.
Ta hitri pretok denarja je mogoč tudi zaradi neverjetnih prednosti komu-
nikacij, ki so pravzaprav kazalnik aktualnega stanja globalizacije. Speku-
lativni kapital lahko destabilizira neko ekonomijo, ne da bi ponudil eko-
nomske koristi ali koristi razvoju človekovih pravic. Stiglitz razlaga, kako
je takšna politika pripomogla h gospodarski krizi v jugovzhodni Aziji
leta 1997. V nadaljevanju skuša shematično razčleniti Stiglitzovo razlago,
pri tem pa ne trdim, da je moje znanje ekonomije popolno ali zadostno.
Kljub temu želim na tem mestu iz Stiglitzevega predloga izpeljati bolj
splošen model tega, kako družba, ki izkazuje ekonomsko rast in sočasno
politično odprtost, dejansko nazaduje.

V pesimističnem modelu druge velike preobrazbe teče spekulativni
kapital v državo kot rezultat pritiska IMF-ja (Mednarodnega denarnega
sklada), da zmanjša pritisk na mobilnost kapitala. Spekulativni kapital
išče možnosti za hitre zaslužke na finančnem trgu, ne da bi mu šlo za
dolgoročnejše investicije v infrastrukturo ali proizvodnjo. Ko pride do
ekonomske krize, takšen kapital zapusti državo tako hitro, kot je vanjo
prišel. Brez kapitala pa podjetja ne morejo odplačati dolgov in mnogo jih
zato propade. To povzroči izgubo delovnih mest, tako v sektorju tujih in-
vesticij kot tudi domačih podjetij, ki servisirajo tuje korporacije. Prihran-
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ki srednjega razreda so zmanjšani, ker ustavitev investiranja povzroči
manjšo vrednost lokalnih investicij.

Skica II:  Velika transformacija II: Pesimistični model
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Kot posledica umika kapitala se zmanjšajo državni dobički od davkov
in s tem obseg proračuna. Vlade se odzovejo tako, da manj vlagajo v
javne servise, kar pa spet povzroči izgubo delovnih mest. Prav tako se
zmanjša vlaganje držav v javne službe, še posebej v izobraževanje in
zdravstvo. Zmanjša se kakovost človeškega kapitala, zato je država tudi
manj atraktivna za bodoče investitorje, ki bi iskali nove delavce.

Ne glede na stopnjo demokratizacije ali razvoja civilne družbe, ki se je
pred tem dogajala, je sedaj vlada spet pod pritiskom. Družba začenja
dvomiti o vladavini prava, ker je očitno, da je bil zakon uporabljen pred-
vsem za zaščito interesov spekulativnega kapitala. Pomanjkanje zaupa-
nja v vladavino prava povzroči nezaupanje v vlado, ki je edina ustanova,
zmožna reform oslabljene ekonomije. Tako se skupnosti in posamezniki
odvrnejo od države. Nezaupanje v zakon in vlado se razširi v splošno
družbeno nezaupanje. Etnične in druge skupine začnejo tekmovati za
delo, za poslovne priložnosti in vladne subvencije, moški silijo ženske,
da ostajajo doma. Sledijo izgredi zaradi hrane in druge politične manife-
stacije nasilnih družbenih nemirov. Pride do vzpona fundamentalističnih
političnih strank in strank, ki zagovarjajo populistične ali fašistične reši-
tve nastale politične krize. Ljudi rekrutirajo predvsem med brezposelni-
mi moški. 

Rezultat takšne ekonomske in družbene krize je ponavadi vrnitev od
demokracije k avtokratičnim političnim praksam. Spričo pritiskov, da za-
dostijo zunanjim kriterijem, da plačajo dolgove in da povrnejo civilni
red, skušajo vlade omejevati civilne in politične pravice v civilni družbi.
Da bi privabili mednarodni kapital nazaj, ponujajo oslabljeno delovno
silo s tem, da omejujejo sindikate. Ker so manj izobraženi in težje uve-
ljavljajo svoje osnovne državljanske in ekonomske pravice, delavci z več-
jo težavo pritiskajo na vlade in delodajalce za svoje ekonomske pravice.
Ti zato posledično oslabijo. Prav tako trpi tudi tretja generacija pravic,
denimo pravica do razvoja in pravica do čistega okolja, saj ni več aktivnih
delavskih gibanj in civilnodružbenih organizacij, ki bi jim posvečale po-
zornost. 

Stiglitzev opis azijske krize se nanaša na zelo kratko obdobje med
letoma 1997 in 1999. Stiglitz opisuje težave, na katere opozarjajo proti-
globalizacijske sile. Te težave jasno kažejo, da sta razredna akcija in orga-
nizacija nujno potrebni, da povezujeta kapitalizem, demokracijo in člove-
kove pravice. Z globalizacijo sveta se ne bodo zgodile nobene pozitivne
spremembe na področju človekovih pravic navadnih ljudi, če ne bo druž-
benih gibanj, ki zahtevajo te pravice. To je tako tudi, če so vsi ekonomski
indikatorji pozitivni in četudi se vladavina prava in demokracije naravno
razvijata. Še bolj pa je to res, ko so ekonomski kazalci negativni in ko iz-
ginjajo vladavina prava in demokratične politike.
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PRESKOK ČLOVEKOVIH PRAVIC

Prej sem razpravljala o človekovih pravicah kot stranskih posledicah glo-
balizacije. Toda načela, zakonodaja in prakse človekovih pravic prav tako
neodvisno vplivajo na oboje: implementacijo globalizacije in družbeno
akcijo za ali proti njej. Velika razlika med prvo in drugo veliko preobraz-
bo je obstoj druge faze boja za mednarodne standarde človekovih pravic
in mednarodnih gibanj za varovanje človekovih pravic. Pozitivna napo-
ved, predstavljena v skici I, ki prikazuje optimistični model druge velike
preobrazbe, se ujema s podobnostmi v družbeni evoluciji na Zahodu. Nič
od tega pa ne napoveduje prehoda od revščine k blaginji v drugih prede-
lih sveta. Bivše kolonizirane države, tisto torej, kar običajno imenujemo
tretji svet, nimajo prednosti, ki jih je imel Zahod med svojim obdobjem
kapitalistične rasti. Prednost je bila ta, da človekovih pravic takrat še
niso poznali. Niti države niti podjetniki namreč niso razmišljali o kak-
šnih pravicah za svoje državljane ali delavce, niti o tistih, katerih svetove
so kolonizirali. 

Med obdobjem gospodarske rasti na Zahodu ni bilo nikakršne medna-
rodne zakonodaje, ki bi preprečevala suženjstvo ali kolonializem. Impe-
rialisti so izkoriščali ljudi in vire zasedenih teritorijev, kot jim je najbolj
ustrezalo. In ker ni bilo nobenih zakonov proti suženjstvu ali kolonializ-
mu, ni bilo niti zakonov, ki bi preprečili masivno preseljevanje. Vlade v
Evropi in Severni Ameriki so lahko pošiljale svoje državljane v kolonije
ali pa jim odvzele zemljo, ki so jo tradicionalno imeli v lasti. In končno –
nobena mednarodna zakonodaja ni prepovedovala genocida in etničnega
čiščenja. Kolonisti so, kot jim je bilo ljubo, iztrebljali primitivne populaci-
je, ki so prej zasedale želena ozemlja.

Brezpravje na področju človekovih pravic je dalo Zahodu veliko pred-
nosti, ki jih industrializirajoči režimi v zgodnjem 21. stoletju nimajo. No-
bena od teh prednosti pa Zahodu nikakor ni zagotovila prosperitete brez
družbenih sprememb, prikazanih v skici I. Niso vse kolonialne države
postale enako uspešne. Za kapitalistično rast so bile prav tako pomem-
bne notranje spremembe v navadah, zakonodaji, podjetniških aktivno-
stih in odnosih med socialnimi skupinami.

Torej bodo v globalnem svetu, ki ga danes zaznamujejo omejitve člove-
kovih pravic, manj razvite države v večjem zaostanku, če jih primerjamo
z njihovimi zahodnimi predhodniki. Po drugi strani pa so državljani
manj razvitih držav v prednosti, ker sploh lahko zahtevajo svoje pravice.
Tega državljani Zahoda niso mogli še dolgo v dvajsetem stoletju. Držav-
ljanom v krajih, ki jih sedaj dosega globalizacija, ne bo treba čakati 150
ali 200 let, preden dosežejo varovanje svojih pravic. Skica III pokaže
mnogo vidikov globalnega reda, ki danes pospešuje človekove pravice.
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Skica III:  Družbena akcija in človekove pravice

Danes je ves svet prepreden z režimom varovanja človekovih pravic, s
sklopi norm in zakonov, za katere večina držav formalno trdi, da jih spo-
štuje. Te norme in zakoni pomenijo, da na novo industrializirane države
ne morejo uporabiti enakih aktivnosti za dosego blaginje kot njihovi
zahodni predhodniki: ne smejo imeti sužnjev, poseči po kolonializmu,
genocidu, množičnih selitvah prebivalstva ali deportacijah državljanov,
ki jim iz različnih razlogov niso všeč. Prav tako naj ne bi ignorirali osnov-
nih ekonomskih potreb svojih državljanov. Globalna komunikacijska
mreža podpira širjenje informacij o stanju človekovih pravic. Ko te infor-
macije poznajo, vse več državljanov zahteva od svojih vlad, da spoštujejo
mednarodno zakonodajo s področja človekovih pravic. Za državljane
vseh držav sveta je povsem normalno, da ves čas komunicirajo. Državlja-
ni niso več le porabniki informacij; so generatorji znanja in razprav o
družbenih zadevah. Akterji civilne družbe imajo nenehen dostop do
znanj in takojšnjo možnost, da kritizirajo odločitve javnega pomena, ki
jih sprejemajo vlade in mednarodne agencije. Prav tako ti akterji civilne
družbe, ki naseljujejo javni globalni prostor, povezujejo razvite in nera-
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zvite dele sveta, demokracije s totalitarnimi državami, v diskusijo o člo-
vekovih pravicah, ki jo lahko nadzorujejo le najbolj drakonske omejitve
uporabe mednarodnih komunikacijskih medijev.

Ta komunikacijska omrežja v zameno omogočajo oblikovanje global-
nih družbenih gibanj v korist človekovih pravic, ki tako prosperirajo tudi
zaradi možnosti hitrega transporta. Ljudje, ki živijo v oddaljenih predelih
sveta, sklepajo zavezništva z akterji civilne družbe v razvitem svetu in
tako prepričujejo množične medije, da se zavzamejo za njihovo stvar. Če
množični mediji, ki so v lasti kapitalistov, ignorirajo določen problem, je
razprava vseeno mogoča zaradi neodvisnih medijev, spletnih klepetalnic
in spletnih strani. Ker globalne komunikacije brišejo geografske razdalje,
lahko univerzalni princip človekovih pravic postane za lokalne akterje
temelj pri oblikovanju njihovih zahtev po pravici.

Pomemben vidik globalnih družbenih gibanj, da zaščitijo človekove
pravice, je gibanje za zaščito pravic delavcev. Še posebej so bili pri tem
učinkoviti globalni potrošniški protesti proti otroškemu delu. Sedaj ob-
stajajo tudi že nova mednarodna pravila obnašanja za TNC-je, ki so sicer
prostovoljnega značaja. Prav tako obstaja gibanje mednarodnih odvetni-
kov, ki skušajo delovanje TNC-jev postaviti v okvire, ki jih določajo med-
narodna pravila za zagotavljanje človeških pravic. Mednarodna organiza-
cija za delo in organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj sta
izdelali minimalne delovne standarde in prostovoljne vodnike za multi-
nacionalna podjetja.

Mednarodnim gibanjem za človekove pravice so v pomoč tudi nedav-
no še povsem nepredstavljive globalne oblike novih državnovladnih
ureditev. Države prostovoljno odstopajo svojo suverenost v korist medna-
rodnim pogodbam in regulacijam. Tako domet kot globina mednarodne-
ga prava sta se močno razširila. Argument, da ekonomska rast zahteva
proste roke tako za kapitaliste kot za vlade, ne glede na politično demo-
kracijo ali vladavino prava, ima na začetku 21. stoletja majhno težo. Glo-
balne oblike vladanja niso le stvar formalnega institucionalnega razvoja,
preprostih razglasitev novih zakonov in družbenih pogodb. So tudi stvar
novega prostora za državljanska gibanja. Globalni prostor je močno po-
seljen in znotraj njega je močan pritisk za kozmopolitsko demokracijo
(Rosenau, 1998: 42). Tako globalizacija poganja ne le proces kapitalistič-
ne ekspanzije, temveč spodbuja tudi odpor proti kapitalizmu.

V igri preskakovanja čez hrbet se majhni otroci postavijo v vrsto, nato
pa skačejo drug drugemu čez ramena tako, da otrok na koncu začne
prvi. V svetu človekovih pravic skačejo danes pravice prek mnogo večjih
ovir. V razpravi o tem, kaj so človekove pravice ali kaj naj bi bile, do česa
so ljudje upravičeni in kdo naj implementira te pravice, se prečkajo ocea-
ni in ignorirajo stoletja. Iz Atlantskega in Pacifiškega oceana, Sredozem-
lja in Črnega morja skačejo človekove pravice iz razvitih v manj razvite
regije. Prek stoletij prve velike preobrazbe so človekove pravice skočile
do druge velike preobrazbe. In tako kot v otroški igri so tudi tukaj zadnji
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pogosto prvi. Tisti najbolj deprivilegirani zahtevajo, da hodijo v prvi
vrsti. Zahtevajo vse pravice, za katere vedo, da jim po mednarodnem
pravu pripadajo. In to kljub razmeroma slabemu ekonomskemu stanju in
politični ali pravni nerazvitosti njihovih lastnih družb. Ni jim predpisana
potrpežljivost, nihče jim ne pove, da bo njihov čas šele prišel.

Skoki, ki jih delajo človekove pravice, so eden izmed pozitivnih vidi-
kov globalizacije, niso pa jamstvo za ultimativno globalno spoštovanje
človekovih pravic. Končni izid za človekove pravice v času globalizacije je
za zdaj nepredvidljiv. Soditi globalizacijo kot instrument družbenih spre-
memb ni nič bolj logično kot soditi industrijsko revolucijo leta 1780 ali
1800. Tako danes kot takrat so očitne kratkoročne škodljive posledice.
Tako takrat kot danes se morajo borci za človeštvo boriti, da premagajo
težave razlaščenosti, brezposelnosti in revščine. Tako takrat kot danes ne
poznamo končnega izida. Vemo pa, da mora biti globalizacija ublažena s
socialno akcijo. Skupine in posamezniki v družbah, ki jih je globalizacija
zadela, morajo vztrajati pri demokraciji in spoštovanju zakonov in načel
na področju človekovih pravic. Prav tako morajo človekove pravice spo-
štovati nacionalne vlade, mednarodne organizacije in zasebne korporaci-
je. Človekove pravice so namreč edina pot do globalizacije, ki je humana,
ki spoštuje lokalne kulture in družbe in ki izboljšuje gospodarske razme-
re brez dehumanizacije tistih, h katerim prihaja.
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NEOKVIRJENE SLIKE GLOBALIZACIJE

Jernej PIKALO1

Okvir je za sliko redko zgolj okras. Pove nam, kje se slika začne, kje
se konča, kaj slika sploh je ter kaj je ozadje slike same. Okvir ločuje
sliko od ozadja ter jo obenem jasno določa. Vzpostavlja razmerje med
vsebino in ozadjem ter posreduje med njima. Na okvir lahko gledamo
kot na posrednika med tekstom in kontekstom, med sliko in ozadjem.
Ne pripada nikomur, pa vendar določa oba. V svoji definicijski ne-
prehodnosti posreduje med naslikanimi slikami in epistemičnimi
realnosti svojega časa. Sliko vzpostavlja z ločevanjem, jo partikulari-
zira od ozadja, a jo obenem ohranja kot del širšega konteksta. Globa-
listični diskurzi globalizacije večino slikajo slike brez okvirjev. Na
ogled postavljajo neokvirjene slike, hermetično zaprte, ki ne potrebu-
jejo niti ne želijo nobenega odnosa s kontekstualnim okvirjem. Slika-
jo slike, ki govorijo zgolj sebi in zase. Slike brez okvirja obstajajo, ker
zase trdijo, da so realne, in ne zato, ker bi bile realne zaradi vpetosti
v obojestransko kreativno razmerje s širšim diskurzivnim okoljem. A
vsak, ki je po svojem prepričanju dvomljivec, se sprašuje, ali je mogo-
če najti okvirje, ki okvirjajo globalistične slike. Ali je mogoče pogleda-
ti prek slike in za sliko, da bi jo lahko bolje razumeli? Ali lahko okvir,
ki se je utišal in odstranil, pove zgodbo o sliki, ki je drugačna od tiste,
ki jo pripoveduje slika sama? Ali lahko ponovna najdba okvirja pove
drugačno zgodbo o globalizaciji? Ali lahko spremeni dojemanje glo-
balizacije?
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1 Dr. Jernej Pikalo je docent za področje teoretične politologije na Fakulteti za družbe-
ne vede, Univerze v Ljubljani in avtor knjige Neoliberalna globalizacija in država
(ZPS, 2003). 
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GLOBALISTIČNE SLIKE GLOBALIZACIJE

Globalizacija je mantra sodobnega sveta. Podjetnike in politike, politolo-
ge in ekonomiste, novinarska peresa in internetne guruje druži podoben
pogled, da globalizacija obstaja, da je realnost in da s sabo prinaša posle-
dice.2 Od Tonyja Blaira, Jürgena Schrempa in Lionela Jospina do Leona
Brittna, Socialistične internacionale, neoliberalnih politologov, gurujev
menedžmenta, instant preobraženih v politologe c la Kenichi Ohmae, in
Janeza Drnovška: vsi govorijo podobno. Če je diskurzu globalizacije kaj
zares uspelo, je to globalna diseminacija diskurza samega. Podjetniki in
politiki vseh dežel so se združili pod zastavo globalizacije, da bi svet po-
peljali v svetlo prihodnost. 

Mike Moore, generalni direktor Svetovne trgovinske organizacije
(WTO), v govoru na Novi Zelandiji:

Gospe in gospodje: prišel sem slavit prihodnost. Nikoli v zgodovini naše
vrste ni bilo boljše priložnosti za gradnjo višjih življenjskih standardov in
bolj varnega sveta za vse. Globalizacija je del te priložnosti (Moore,
2000).

Janez Drnovšek na seji Sveta za varnostna vprašanja:
Globalizacija je dejstvo, s katerim živimo. Procesi globalizacije v svetu se
odvijajo naprej in postavlja se vprašanje, kako se v takšnih procesih naj-
bolje znajde posameznik in pa, kar nas bo danes predvsem zanimalo, drža-
va, nacionalna država, predvsem manjša država, kot je Slovenija. Ne mo-
remo biti globalni igralec, da bi sami lahko aktivno vplivali na te procese.
V večji meri ti procesi vplivajo na nas oz. ustvarjajo okolje, v katerem po-
skušamo vzpostaviti čimboljšo eksistenco (Drnovšek, 2002). 

Ibrahim Boubacar Keita, ministrski predsednik Malija:
Globalizacija prinaša težave in skrbi, pa tudi večje priložnosti kot kdaj
prej. […] Nihče od nas ne nasprotuje globalizaciji, kot tudi nihče v tem tre-
nutku, ko se skoraj sami borimo, da bi politike strukturnega prilagajanja
upoštevale tudi socialno dimenzijo razvoja, ne razmišlja o predlaganju po-
litik, ki bi se razlikovale od trdega makroekonomskega ravnotežja (Keita,
1999).
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2 Cf. Hirst, Thompson (2000: 68): »Globalizacija je postala modni koncept v družbe-
nih vedah, ključna sestavina napotkov gurujev menedžmenta in vsestransko upo-
rabna beseda za novinarje in politike vseh orientacij. Na široko se govori, da živimo
v obdobju, ko je večji del družbenega življenja določen z globalnimi procesi, v kate-
rih nacionalne kulture, nacionalna gospodarstva in nacionalne meje izginjajo.
Osrednja za takšno dojemanje je ideja hitrega in nedavnega procesa ekonomske glo-
balizacije.« 
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Tony Blair: 
Globalizacija je spremenila naša gospodarstva in način dela. […] Ne more-
mo odkloniti sodelovanja na svetovnih trgih, če želim uspevati. […] Kate-
rakoli vlada, ki misli, da lahko sama pelje zadeve, misli napačno. Če trgi
nimajo radi tvojih politik, te bodo kaznovali (Blair, 1999).

Sporočilo z vrhunskega srečanja Skupine G-7 v Neaplju leta 1994:
Zbrali smo se v času izjemnih sprememb v svetovnem gospodarstvu.
Nove oblike mednarodnega sodelovanja imajo ogromen vpliv na življenja
naših ljudi in vodijo v globalizacijo naših gospodarstev. […] Kako lahko
prilagodimo obstoječe institucije in zgradimo nove, ki bodo zagotavljale
blaginjo in varnost naših ljudi? […] Osredotočali se bomo na naslednje
strukturalne ukrepe. Povečali bomo naložbe v naše ljudi […] zmanjšali ri-
gidnosti trgov delovne sile, ki povečujejo stroške zaposlovanja in odvrača-
jo delodajalce od zaposlovanja, odstranili bomo odvečno regulativo in za-
gotovili, da se neposredni stroški zaposlovanja ljudi zmanjšajo, kjerkoli je
le mogoče, […] izvajali bomo politike aktivnega zaposlovanja […] spodbu-
jali in promovirali inovacije […] spodbujali konkurenčnost z odstranjeva-
njem nepotrebnih regulativ in ovir za mala in srednja podjetja (G-7,
1994).

Socialistična internacionala v Pariški deklaraciji:
Znotraj nacionalne države se zmanjšuje doseg politike in nacionalna drža-
va ni več sposobna v popolnosti predstavljati javnih interesov. Ne more
več odgovarjati na transnacionalne fenomene, ki so rezultat procesa globa-
lizacije (Socialist International, 1999).

Globalizacija je doba in je epistemološko vprašanje. Zaslužna naj bi bila
za izjemen napredek in odgovorna še za večjo bedo. Je akademska moda
in je obstoječ političen problem. Je koncept, ki je mobiliziral družboslov-
je, da se je ponovno poglobilo vase in se začelo spraševati o svojih najbolj
zadrtih mitih, in je gibanje, ki je omogočilo neokonservativizmu, da se je
vrnil na veliko sceno z novim, prerojenim programom, ki ne zahteva več
zgolj Blut und Boden, temveč govori o napredku, razumu in znanosti – od
vseh znanosti predvsem in najraje o ekonomiji (Bourdieu, 1998: 125).
Govorimo lahko o novem univerzalnem duhu časa, o novem univerzal-
nem prepričanju, o ekumenskem evangeliju nove dobe, ki ga oznanja ko-
horta državnikov in politikov mednarodnih organizacij, menedžerjev in
javnih uslužbencev ter predvsem novinarjev vseh vrst. »Neoliberalizem
je močna ekonomska teorija, katere samo simbolna moč, v povezavi z
učinki teorije, podvoji moč gospodarske realnosti, ki naj bi jo opisovala«
(Bourdieu, 1998: 126; cf. Scholte, 2000: 35). Neoliberalna ekonomska teo-
rija prevladuje v razpravah (zgodbah) o globalizaciji do te mere, da je mo-
goče govoriti o ortodoksiji nekega pogleda, o pravoverju, ki je zadobilo
status občosti. 
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Zgoraj citirane izjave ljudi z različnimi ideološkimi usmeritvami so del
novega diskurza, ki se je utelesil v globalizaciji. Zanje je značilno, da nji-
hovi avtorji predvidevajo obstoj globalizacije oz. mislijo (vedo?), da glo-
balizacija je. Da je jasna in neizogibna. Da je okvir, ki vsem prebivalcem
planeta določa nove pogoje bivanja – zlata kletka,3 iz katere ni izhoda.
Alternative kot da niso na voljo: ali se bo gospodarstvo globaliziralo ali
pa bo umrlo. Ali se bo država pridružila globalnim tokovom ali pa umrla
v izolaciji. Pravzaprav vsako racionalno4 bitje, ki je poleg tega še odgovo-
ren politik svoje države, ne predstavi problema v smislu »globalizirati ali
umreti«, temveč zgolj in samo kot edino možnost – »globalizirati«. 

Slike takšnega globalističnega diskurza imajo nekaj skupnih značilno-
sti. Zanje je značilno teleološko dojemanje procesa globalizacije. Tehno-
loške spremembe (npr. uvajanje novih in hitrejših komunikacij) so pred-
stavljene kot gonilna sila razvoja in s tem globalizacije (cf., izmed mnogih
avtorjev, npr. Scholte, 2000: 74–86; Crook, 1997: 5; Mann, 1997: 473;
Langhorne, 2001: xi; Cable, 1995: 25–26). Tehnologija je po teleološkem
pojmovanju tista, ki bo pripeljala do boljšega jutri. Zgodba tega otroka
razsvetljenskega optimističnega gledanja na evolucijo predvideva, da gre
razvoj – trenutno v obliki globalizacije – naprej, ker je to dobro in neizo-
gibno. Moore (2000) je to značilnost predstavil kot: »Tehnologija je lahko
človekov prijatelj. Nihče noče včerajšnjega zdravila.« Napredek v znano-
sti, tehnologiji in proizvodnji naj bi pomembno določal usodo delavcev,
upravljavcev, države in njihovih medsebojnih odnosov. Uvajanje novih
tehnologij naj bi povzročalo krizo družbenih in političnih institucij, ki si
na vsak način želijo ujeti tehnološki napredek in primerno prilagoditi
proizvodne odnose, seveda po vnaprej pripravljenem scenariju razgrad-
nje še zadnje ovire kapitalistične akumulacije, države. Nova tehnologija
povzroča suženjstvo, ki se mu ni mogoče izogniti niti uiti. Kot da bi neoli-
beralci postali oboževalci Marxa in njegove analize antagonizma proi-
zvodnih sil in proizvodnih odnosov – seveda s svojo, njim ljubšo inter-
pretacijo tega razmerja. 

Globalizacija se v globalističnih zgodbah prikazuje kot esencialna
(Amoore et al., 1997: 183; Weldes, 2001: 651; cf. Fairclough, 1999; Hobson
in Ramesh, 2002: 7). Bila naj bi nujen okvir, ki ne omogoča alternativ:
spremembe v načinu delovanja gospodarstev, naftne krize, razpad bret-
tonwoodskega sistema in podobno so prikazani kot zadnje opozorilo šte-
vilnim družbam, da naredijo še zadnji korak in se končno pridružijo glo-
balizacijskim procesom, ker drugače ne gre. Globalizacija je prikazana
kot tisti okvir, ki vse bolj določa parametre političnega in gospodarskega
delovanja znotraj modernega kapitalizma. Oziroma, vsaj tako nas posku-
šajo prepričati, npr. Leon Brittan, podpredsednik Evropske komisije:
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3 Z besedami Friedmana (1999, pog. 5, 18) »zlati prisilni jopič«.
4 »Racionalizem je kot splošna konfiguracija znanja veliko prispeval k razširjanju glo-

balnega mišljenja in skozi to k širšemu trendu globalizacije« (Scholte, 2000: 93). 
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»Povedano krajše, resna alternativa globalizaciji ne obstaja. Vse ostalo je
slepa ulica.« (Brittan, 1997). Rupel (2002: 3): »Globalizacija je neizbežna.
Globalizaciji se – tudi če bi hoteli – ne moremo več uspešno upirati, saj je
že dejstvo.« Esencialne razlage pozabljajo, da je ideja globalizacije rezul-
tat zgodovinsko in družbeno specifičnih pogojev in razmerij, ki določajo,
v katero smer bo šla družbena konstrukcija posameznih dogodkov, in
idej, kot je globalizacija, ne pa da je to naravna danost ali, še huje, nuj-
nost.5

Globalizacija naj bi, kot to predstavljajo globalisti, težila h konvergenci.
Njeni procesi naj bi prispevali k poenotenju oz. pritiskali v smeri poeno-
tenja, ne glede na to, da imamo v procesih globalizacije opraviti z različ-
nimi začetnimi temelji in institucionalnimi ureditvami družb, držav ali
gospodarstev. Rezultat globalizacijskih sil naj bi bila v primeru države
konvergenca na ravni nacionalnih držav z odpravo meja za potrebe pre-
hajanja finančnih tokov, proizvodov in storitev (cf. npr. Ohmae, 1995;
Reich, 1993). Na različne države in družbe se gleda kot na objekte brez
zgodovinsko in družbeno specifičnih značilnosti, kot da so vsi enaki in
jih je treba obravnavati enako. 

Oznanjevalci neoliberalne globalizacije predstavljajo globalizacijo in-
strumentalno. Nagibajo se k posploševanju predstavljanja njenih procesov
in posledic, da bi lahko lažje predpisali orodja za njeno upravljanje. Brit-
tan (1999): »Globalizacija je življenjsko dejstvo in to bo ostala ne glede na
dejavnost vlade. Vprašanje ni, ali jo sprejeti ali zavrniti, ampak kako za-
gotoviti njen potek v pozitivni smeri. Pomembno je, da nacionalne in
mednarodne institucije sprejmejo vpliv globalizacije in primerno odgovo-
rijo.« Če je analiza stanja tipično neoliberalna, potem tudi predlogi, kaj
storiti, ne morejo biti daleč od te ideološke orientacije. Če problem iden-
tificiramo samo z določenega vidika, če ga identificiramo površno, potem
tudi odgovori na zastavljena vprašanja ne morejo biti celostni, ampak
prej ali slej delni ali celo površni. 

Globalistične slike slikajo globalizacijo kot benigen proces (Amoore et
al., 1997: 184) z blagimi in pozitivnimi posledicami. Družbeni konflikti,
kot posledica instrumentalnega in objektnega dojemanja globalizacije in
receptov za razreševanja napetosti, naj bi se dogajali samo v fazi prilaga-
janja procesom globalizacije, v novi tranziciji k boljšemu jutri: »Najprej
je pomembno poudariti, da je ‘postati globalen’ za podjetje predvsem
proces, ne samo cilj. Je potovanje, pa tudi končna postaja. In za vsako
potovanje so značilni težke transformacije in prehodi, preden prispemo
na cilj« (Hrebiniak v Bargiela-Chiappini, 2000: 21; glej npr. tudi navede-
no sporočilo z vrhunskega zasedanja G-7 v Neaplju leta 1994). Nove
družbene strukture, ki ustvarjajo konflikte, naj bi bile samo začasen
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5 Gray (v Higgot in Robotti, 2001: 15) nasprotuje esencialnim razlagam globalizacije:
»Globalizacija je inherentno nejasna, s potencialom za dobro in slabo. Uprimo se
obema pogledoma, na eni strani, da globalizacija ni dovolj napredna, in na drugi, da
je globalizacijo treba zavreti.«
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stranski izdelek prestrukturiranja, stvar, ki bo izginila, ko bodo danes
uporniške generacije odrasle in se prilagodile na nov, boljši način življe-
nja.6

Zanimiva je Faircloughova (2000) analiza govora o globalizaciji na os-
novi preučevanja diskurza poročila Svetovne banke o razvoju sveta.7 Za-
nimala ga je predvsem razlika med diskurzom globalizacije in diskurzom
lokalizacije z vidika jezika novega kapitalizma.8 Njegove ugotovitve
lahko strnemo v štiri točke:9
1. Dejavnik sprememb (človeški dejavnik) v govoru o globalizaciji ni
podan,10 pri govoru o lokalizaciji pa je. Primeri za globalno raven so:
»Mednarodni gospodarski red se razvija v visoko integriran in elektron-
sko povezan sistem.« »Globalizacija združuje države sveta.« In lokalna
raven: »Vključevanje lokalnih skupin in nevladnih organizacij pri aplika-
ciji globalnih rešitev je pomembno.« Kontrast se kaže na eni strani v pri-
lagajanju, na drugi strani v aktivnem sodelovanju. Globalizacija in glo-
balno gospodarstvo sta predstavljena kot neizogibni in nespremenljivi
zunanji dejstvi, ki se jima morajo ljudje, vlade in drugi družbeni dejavni-
ki prilagoditi, brez upanja na spremembe, lokalizacija pa je stvar lokal-
nih skupin in organizacij, ki lahko aktivno posegajo v politiko. 

V citiranih izjavah Blaira ali Drnovška so gospodarske spremembe, ki
naj bi bile posledica globalizacije, predstavljene kot proces brez človeš-
kih oz. družbenih dejavnikov. Ne obstajajo družbeni dejavniki (npr. mul-
tinacionalna podjetja, menedžerske elite), ki bi razvijali in promovirali
nove ideje – te se zgolj »pojavijo« same od sebe. Ne obstajajo družbeni
dejavniki, ki bi odpirali nove trge – ti se »odprejo« sami od sebe. Nove
ideje in novi trgi so sami dejavniki, proces njihove vzpostavitve pa se
zgodi z velikim pokom ali drugim podobnim čudežem narave. 

Govorimo lahko torej o dveh posledicah razumevanja globalizacije
brez človeškega dejavnika (subjekta). Prva posledica je videnje globaliza-
cije kot zunanjega, nepreklicnega dejstva, druga pa videnje družbenih
sprememb kot dogajanj brez človeškega agensa. 
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6 Ohmae (1996: 1) vidi v globalizaciji proces, ki bo vsem zagotovil svetlo prihodnost:
»Vedno več ljudi iz različnih koncev sveta je bolj kot kadarkoli prej agresivno pristo-
pilo k sodelovanju v zgodovini. Za sabo so pustili stoletja, celo tisočletja, osamljene-
ga življenja v gozdovih, puščavah in podeželski odmaknjenosti, da bi zahtevali od
svetovne skupnosti – in od globalnega gospodarstva, ki jo povezuje – človeka vred-
no življenje zase in boljše življenje svojih otrok.« 

7 World Bank (2000): Entering the 21st Century: World Development Report for
1999/2000. Oxford: Oxford University Press. 

8 V novejši akademski literaturi se ob globalizaciji ponavadi govori tudi o lokalizaciji
oz. lokalnih odzivih na globalne probleme. Novejša literatura pozna celo pojem glo-
kalizacije, ki opisuje vzporedno potekajoča procesa globalizacije in lokalizacije. 

9 Flowerdew (2002) je pri analizi diskurza globalizacije na primeru Hongkonga prišel
do podobnih ugotovitev kot Fairclough (2000).

10 Robertson (1992: 104) opaža v razpravah o globalizaciji tendenco k ignoriranju posa-
meznika.
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2. V neoliberalnem diskurzu globalizacije gre za odsotnost želje. Nikoli
se ne govori o željah multinacionalk po neomejenih trgih, prosti trgovini,
demontaži države itd. Ko govorimo o lokalizmu, gre vedno za vprašanje,
kaj človeški dejavniki želijo; lahko gre za željo po samoodločanju in de-
voluciji zunanje moči ali celo zahtevo po samoodločanju. Neprisotnost
želje izhaja iz prikaza globalizacije kot procesa brez človeškega dejavni-
ka, kot »naravne« zadeve. Prikazovanje zadev, kot da potekajo brez člo-
veka in posledično brez želje in kot racionalno dejanje (nevidna roka
trga), ki naj ima čim manj opraviti s človeškimi muhami (čustvi), katerim
ni zaupati, je tudi siceršnja značilnost liberalnih in neoliberalnih diskur-
zov. Pod terminom globalizacija razumevajo posledice in ne iniciative ter
dejanja. Globalizacija ni nekaj, kar si najbolj podjetni oz. ambiciozni želijo
storiti. Gre bolj za to, kaj se nam dogaja. Gre za anonimne sile s širokim
dosegom delovanja, ki naj bi imele prevelik tako obseg kot doseg, da bi
bilo mogoče govoriti o njihovem upravljanju (Bauman, 1998: 60).11

3. Globalizacija je predstavljena kot proces sedanjosti, ki ni niti povezana
s preteklostjo niti ni rezultat preteklosti oz. zgodovine. Za opisovanje
globalizacijskih procesov se slovnično večinoma uporablja sedanjik, ki
ne dopušča nanašanja na preteklost. Brezčasna sedanjost je primeren
slovnični čas za opisovanje globalizacijskih procesov, ki niso od nekdaj,
ampak so sedaj tu in so nastali ex nihilo. Sedanjost je raztegnjena od pre-
teklosti do neskončne prihodnosti.

4. V globalizacijskem govoru je veliko predpisovanja, kaj je treba storiti,
ter manj, kaj se dogaja. Analiza ne govori toliko, kako nekaj je, ampak
kako bi moralo biti. Tako vstopa globalizacijski diskurz v polje normativ-
nega določanja zadev, ki ima z analizo globalizacijskih procesov bolj
malo skupnega. Govor o lokalizaciji se razlikuje od tistega o globalizaciji,
saj govori bolj deskriptivno in manj normativno, kar je tudi sicer skladno
s prisotnostjo in analizo človeškega dejavnika in njegove želje kot sestav-
nega dela lokalizacijskega diskurza. 
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11 Razliko med univerzalizacijo in globalizacijo je mogoče videti tudi skozi optiko že-
lje. Medtem ko se je na univerzalizacijo gledalo kot na hoten projekt poenotenja, je
bila globalizacija vedno videna kot projekt brez skupnega temelja, za katerega ni
značilna niti skupna osnova niti skupen cilj. 
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OKVIRJI GLOBALISTIČNIH SLIK

Globalizacija je v globalističnih slikah predstavljena kot nepolitični pro-
ces. Kot taka naj ne bi imela nič skupnega s političnimi dejanji, bila naj
bi pač naslednja stopnja v razvoju kapitalističnega sistema, ali v še bolj
globalistično trdih verzijah zgodbe, proces, ki je nastal sam od sebe in se
mu je treba prilagoditi. Šlo naj bi za proces, katerega temelj in glavno vo-
dilo so tehnološke inovacije,12 ki so pripeljale do točke, ko je kapitalistič-
na proizvodnja lahko preuredila svojo bazo in začela nov pohod. Eko-
nomski zakoni vladajo svetu in nič naj ne bi bilo mogoče storiti. 

Slike globalistične globalizacije ponazarjajo paradoksalen proces de-
politizacije politike. Politika globalizma je, da globalizacijo predstavlja
kot nepolitično. Vsako vmešavanje politike v gospodarsko je zato infici-
ranje naravnega poteka, pripoznanega v gospodarskem. Genealoško gle-
dano je odločitev za predstavljanje globalizacijskih procesov posledica
nenehnega liberalnega iskanja temeljev za svoje projekte izven politične
teorije. To je naredil že Hobbes in to počnejo današnji globalisti, ko glo-
balizacijo predstavljajo kot stvar, predmet, ki preprosto je, ustvarjena
brez želje ali namena. 

S tega vidika so zavezani pozitivističnemu razmišljanju, ki ga najbolje
opiše sintagma: tako je in tako mora biti. Stanje je tako, kot je, je narav-
no in tu ni kaj storiti. Nastalo je v procesu evolucije, brez politične akcije.
Tako prevzemajo jezik naravoslovja, ki preučuje vse mogoče naravne po-
jave brez kakršnekoli povezave z voljo, namenom ali željo. Naravoslovje
je z odpravo božje volje kot počela vseh naravnih stvari in dogajanj posta-
lo projekt brez subjekta, projekt, ki so mu vladali zakoni, ki so se odvijali
»objektno«. Šele revolucija v fiziki z vpeljavo kvantne teorije je v naravo-
slovje ponovno vpeljala subjekt kot pomemben dejavnik procesov merje-
nja in opazovanja. Prišla je do spoznanja, kako težko je trditi, da stvari
preprosto »so« po naravnem programu. 

Globalistične slike danes globalizacijo predstavljajo kot naravni pro-
gram. Predstavljajo jo kot manifestno in neizogibno, a kljub temu nepoli-
tično. Bila naj bi naravno dana teorija, ne pa koncept, ki je, kot vsak
družboslovni koncept, tekmujoč (cf. Bourdieu, 2002). Kot enotna in dana
teorija predvideva (tako kot vsaka druga teorija), da imamo opraviti z
enotno logiko (Amoore et al., 1997: 180). Družboslovni svet vidijo neoli-
beralno kot svet fizičnih konceptov-objektov, v katerem se vpliva s fizič-
nim dotikom. Nočejo in ne želijo pa videti – iz političnih razlogov (sic!) –
da globalizacija pač ni samo tržni, ampak je predvsem politični proces.
Ne gre toliko za blago, denar, ljudi, ki prečkajo nacionalne meje, ki trgu-
jejo med sabo, pomembneje je to, da so se kot posledica vseh trgovinskih
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12 Glej npr. Scholte (2000: 99–101). Nekateri avtorji, med njimi Susan Strange (1990),
zagovarjajo, da so tehnološke inovacije primarni vir globalizacije.
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in drugih tokov povsod po svetu vzpostavile institucije, ki naj bi sodelo-
vale v globalni menjavi in imele njim samim primeren vpliv na družbo.
Marx bi vzkliknil: »Vzemite moč stvarem, pa jo boste morali dati lju-
dem.« 

Marx nam lahko z intervencijo izven globalističnega globalizacijskega
diskurza pomaga pri genealoškem odkrivanju ločevanja političnega od
gospodarskega. Tisto, kar je opazil pri novem (kapitalističnem) načinu
proizvodnje, so bile predvsem drugačne oblike družbene povezanosti,
načini, na katere so ljudje stopali v odnose. Pred tem so bili ljudje in
družbe organizirani z »odnosi osebne odvisnosti« na takšen ali drugačen
način, s sorodstvenimi povezavami, suženjstvom itd.13 Od industrijskega
načina proizvodnje naprej pa so bili ljudje drugače povezani: osebna
neodvisnost je temeljila na odvisnosti, ki so jo vzpostavljale stvari14 (Ro-
senberg, 2000: 34).

Kapitalizem je, ne glede na vse, način prisvajanja presežne vrednosti.
Marx je trdil, da so ključni problemi suverenosti v zgodovinsko značilni
obliki apropriacije presežne vrednosti, ki se dogaja v kapitalistični druž-
bi. Tisto, kar je posebno, so pogodbeni odnosi menjave (večinoma delov-
na sila za mezde) med formalnopravno enakopravnimi osebki. Dokler je
družba organizirana na »neposredni družbeni« diferenciaciji identitet (ne
prek stvari kot tistih, ki mediirajo med posamezniki), do takrat definicije
sorodstva, lastnine itd. ostajajo neposredno politične. Ko pride do kapi-
talizma kot pogodbenega odnosa med delom in kapitalom, ni več nepo-
sredne odvisnosti, ampak poteka ta odvisnost prek stvari. Od tistega
trenutka naprej se politično začne institucionalno diferencirati, reorgani-
zacija družbenega življenja okoli pogodbene enakosti razgradi tradicio-
nalno odvisnost v družbenih redih, ki so temeljili na pravni in politični
odvisnosti – od takrat naprej je politično ločena sfera, politična država pa
moderen projekt. Tako se politično poenoti, združi se v skupnosti in po-
veže vse posamezne elemente družbenega življenja (Rosenberg, 2000:
35–37). V srčiki kapitalizma je torej strukturna lastnost ločevanja politič-
nega od gospodarskega, ki odseva v blagovni formi.15 In prav na ravni
blagovne forme je ponovno mogoče pokazati na zavezanost liberalizma
materializmu. 
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13 Butlerjeva (v Elden, 2002) gleda na sorodstvo kot na predpolitično in apolitično, a
hkrati konstitutivno za politično v polis. Apolitično zato, ker je ločeno (in s tem nas-
protno) od političnega v polis. Predpolitično zato, ker je bilo tam, kjer je sedaj poli-
tično, prej sorodstvo. In kot konstitutivno za politiko, ker vzpostavlja podobne
odnose kot politična sfera, le da jih sorodstvo vzpostavi kot bolj konkretne in manj
abstraktne.

14 Gre za Marxovo (1980: 36) tezo o blagovnem fetišizmu, ki smo jo delno obdelali že
zgoraj.

15 Offe (v Lukšič, 1994: 22) ugotavlja, da je blagovna forma splošna točka ravnotežja
kapitalistične države. Bila naj bi vezni člen med gospodarskim in političnim siste-
mom kapitalistične družbe. 
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Pri blagovni formi ne gre toliko za blago kot uporabno stvar, ampak za
blago kot formo.16 Posledica globalizacije ni samo preporod baze gospo-
darske ekspanzije kapitalizma, ampak tudi vse večje vključevanje negos-
podarskih odnosov v logiko kapitala in vedno večje in širše ublagovlja-
nje. Blago, kot npr. človeški organi, ki še do pred kratkim niso imeli
menjalne vrednosti, jo je kot posledica procesov ublagovljenja dobilo.
Proces ublagovljenja kot del kapitalskega odnosa je v osnovi kontradik-
toren: blago ima tako menjalno kot uporabno vrednost; delavec je ab-
straktna enota delovne sile, ki jo je mogoče zamenjati z drugimi enotami
ali drugimi produkcijskimi dejavniki in je konkreten posameznik s svoji-
mi znanji, veščinami in kreativnostjo; plača je proizvodni strošek in je vir
povpraševanja (Jessop, 1999: 26). Na tej točki se pojavi zavezanost globa-
lizma materialnosti diskurza, saj globalistične slike globalizaciji (pred-
vsem tiste s strani WTO, OECD in Svetovne banke) poudarjajo zgolj prvi
del kontradikcije: abstraktno-formalni element menjalne vrednosti nas-
proti substantivnemu elementu uporabne vrednosti (Jessop, 1999:
28–29). Če v blagu vidimo zgolj abstraktno-menjalni element, potem tudi
zaključek, da kapital prosto kroži po svetu brez teritorialne navezanosti,
ni daleč. Toda kapital ima, kot smo že pokazali, vedno svojo teritorialno
bazo.

Globalistične slike, katerih upodobitve so strukturirane v polju dolo-
čene epistemične realnosti, hočejo nepolitično prikazati proces globaliza-
cije in njegove posledice. Tu tudi pridemo do odgovorov na vprašanja:
kdo slika podobe o globalizaciji? Kdo, med vsemi posamezniki, ima pra-
vico, da ustvarja takšne slike? Od kod, s katerega institucionalnega
mesta zarisuje podobe in od kod takšne podobe pridobijo legitimni vir in
točko uporabe? Globalizacijo kot nevtralni nepolitični proces slikajo vsi
– tisti, ki imajo od tega koristi, in tisti, ki so zaradi koristi nekaterih ne-
posredno prizadeti. Nediskurzivno ozadje (institucionalno polje, niz do-
godkov, politična dejanja in odločitve) vpliva na to, katera podoba bo
prevladala. Slike slikajo z institucionalnega mesta univerzalnega (Svetov-
na [sic!] trgovinska organizacija, Svetovna [sic!] banka) in s tem implicira-
jo nevtralnost, nepolitičnost, čeprav je jasno, da njihova političnost leži
ravno v nepolitičnosti. Njihove slike legitimira institucionalno mesto, s
katerega so naslikane, in splošen epistemični okvir, ki organizacijo
podob usmerja v smeri materializma. 

Če je v liberalno-materialističnem okviru kaj zares zanimivo, je to kla-
sična newtonovska fizikalnost jezika, podob in predstav. Kaže, da so glo-
balistične teorije globalizacije, ki se večinoma napajajo v neoliberalnih
ideoloških jaslih, to prakso ponovno oživile. V neoliberalni različici glo-
balizacije je problematično predvsem to, da ni zavedanja o tem, da stvari
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16 Že Marx (1980: 35) je vedel, da se »blago na prvi pogled zdi samoumevna, trivialna
reč. Njegova analiza pa pokaže, da je zelo kočljiva reč, polna metafizične zvitosti in
teleoloških muh«.
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»so« zaradi pomena, ki se jim ga daje. Globalizacija se ne dogaja zato,
ker bi se »zares« dogajala. Dogaja se zato, ker se jo za tako slika. Dogaja
se zaradi intersubjektivnega dogovora o tem, da obstaja, oz. se dogaja
zato, ker je prestol hegemonskega védenja zavzela določena politična in
epistemična opcija, ki trdi, da globalizacija »je«. Tudi t. i. znaki globaliza-
cije (povečanje telekomunikacij vseh vrst, povečanje tujih neposrednih
investicij, hitro prelivanje kapitala na globalnih trgih, itd.) niso znaki glo-
balizacije, če jih ne označimo in naslikamo kot znake globalizacije. Kako
lahko vem, da nekaj je, če tega ne označim, torej mu dam pomen in ga
naredim (s političnim dejanjem!) za tisto, kar se pozneje predstavlja,
kakor da »je«? Težko je verjeti v empirizem tipa, ko naj bi čisti, naravni
»podatki« (v primeru globalizacije podatki o telekomunikacijah, itd.) go-
vorili za teorijo (za induktivni postopek!) oz. naj bi obstajali, preden jim
sploh damo pomen, tako mora tudi globalizacijska teorija in celotno
družboslovje prenehati z reifikacijo empiristično-pozitivistične sprege
kot razlagalca družboslovnih fenomenov. Esencialnost neoliberalnega
globalizma je treba politizirati, ga vrniti v objem historično in družbeno
specifičnih oblik in posredovanosti, ki bodo vključevale subjekt. Globali-
zacija zato ni nekaj, kar bi bilo večno, ampak je politično voden proces,
ki se samo predstavlja kot nepolitičen. Ima željo in ima namen. 
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POLIARHIJE POD PRITISKOM GLOBALIZACIJE –
KAKOVOST VLADANJA IN PROBLEM NADZORA

ELIT OSTAJATA KLJUČNA PROBLEMA 
SODOBNIH DEMOKRACIJ

Urban VEHOVAR*

Vprašanje je, kako prihaja do navidezno samoumevne sinhronosti
razmeroma visokih ravni politične participacije, visokih ravni učin-
kovitosti upravnega aparata ter visoke ravni gospodarske razvitosti,
ki so značilne za visokorazvite družbe? Procesi, ki vodijo do visokih
ravni kakovosti vladanja, niso samoumevni, pač pa so rezultat delo-
vanja političnih, upravnih in gospodarskih elit. Izhajam s stališča, da
so visoke ravni kakovosti vladanja v bistvu proizvod načela delitve
oblasti, ki se izide v visoko raven specializacije in avtonomije uprav-
nega aparata. Same volitve, kot mehanizem nadzora političnih in
upravnih elit, ne zadoščajo. Nadgradnja volitev, vzpostavitev meha-
nizmov horizontalne odgovornosti, omogoča trajen in učinkovit nad-
zor elit, obenem – navidez samoumevno – pa upravni aparat izbolj-
šuje kakovost svojega delovanja, ko proizvaja pozitivne eksternalije
v smislu izboljšav poslovnega okolja. Ne moremo pa pričakovati, da
bodo višje ravni gospodarske razvitosti že same po sebi privedle do
izboljšav delovanja političnih elit in upravnega aparata. Procesi kon-
solidacije poliarhij – predvsem v smislu prilagajanja na okoljske izzi-
ve – niso spontani, temveč zahtevajo, da se družbene elite sistema-
tično in strateško odzivajo na pritiske iz (globalnega) okolja. Na
podlagi empirične evidence in obravnave procesov konsolidacije no-
vovzpostavljenih poliarhij postavljam hipotezo, da je predvsem v
zgodnjih fazah izgradnje poliarhij nujno potreben zunanji nadzor bi-
rokracij in političnih elit, da pa v poznejših fazah birokratske in poli-
tične elite delujejo učinkoviteje, tudi zaradi tvorbe višjih ravni poli-
tične, profesionalne in civilne kulture. Nikakor pa to ne pomeni, da
postaja njihov nadzor nepomemben: ključen problem sodobnih po-
liarhij (p)ostaja usposobljenost in narava družbenih elit ter zmožnost
njihovega nadzora.
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UVOD

Za visokorazvite družbe so značilne visoka raven participativnosti in
nadzora oblasti oz. ‘demokracije’ v ožjem smislu besede, izjemno visoka
raven gospodarske razvitosti ter izjemno visoka raven učinkovitosti
državnega aparata. Zadnja vključuje visoko kakovost regulative in zako-
nov, visoko raven delovanja sodnega sistema ter visoko raven kakovosti
odločitev, ki jih sprejema vlada. Vprašanje pa je, od kod ta navidez
samoumevna sinhronost vzrokov in posledic, ki je z vidika ekonomske
globalizacije in konkurenčnosti vsaj na prvi pogled linearna oz. gre za
zgodbo, ki že vnaprej obsoja na uspeh. Kakšna je povezava med partici-
pativnostjo, visoko ravnijo nadzora nosilcev javnih pooblastil (politikov
in državnih uradnikov), visoko ravnijo birokratske učinkovitosti,1 učin-
kovitim razvojnim usmerjanjem in ekonomsko učinkovitostjo?2

Procesi, ki vodijo do visokih ravni vladanja (govorimo o t. i. good go-
vernance), niso samoumevni. Ekonomski razvoj ni samoumevna posledi-
ca demokracije ali demokratizacije, kot tudi ne velja, da ekonomski raz-
voj že sam po sebi spodbuja višje ravni kakovosti vladanja. Nasprotno,
tezo o samoumevni povezavi demokracije in blaginje je treba zavrniti, ne
nazadnje zaradi tega, ker so nosilci javnih pooblastil človeška bitja ali
volkovi in ne angeli, kot sta trdila Madison in Hobbes; so zmotljivi, tudi
pohlepni, in še zdaleč ne delujejo – vsaj ne zmeraj – v dobro skupnosti,
ki ji vsaj načeloma služijo. 

Razpravo začenjam z orisom kritike Madisonove teorije nadzora obla-
sti, kot jo je zastavil Robert A. Dahl. Dahlova kritika je zasnovana na
tezi, da formalnopravna opredelitev nadzorstvenih institucij ni ustrezna.
Zgolj formalnopravna zagotovila namreč ne zadoščajo, če nastopajo v
prostoru, ki ne premore ustrezne politične kulture. Dahl domneva, da se
zagotovila, ki varujejo manjšinske frakcije, razvijejo ‘spontano’ oz. so po-
sledica visoke ravni družbenega in političnega razvoja. Zato tudi izhaja iz
opredelitve demokracije oz. poliarhije, ki se naslanja predvsem na volilni
proces in pravice posameznikov. Toda to ne zadošča. Razvojne potrebe
novodemokratiziranih družb bistveno presegajo učinke volilnega proce-
sa, ki se odvija zgolj občasno. Guillermo O’Donnell je prav zaradi tega
kritiziral Dahla; primeri delegiranih demokracij kažejo, da mora biti nad-
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1 Da je birokracija tista oblika oblasti, ki je skladna z modernimi družbami in ki je
spodbudila njihovo razvojno prevlado, je opozoril že Max Weber. Toda Weber je
tudi podvomil o njeni dobronamernosti in je z zaskrbljenostjo pretehtaval tiste učin-
ke birokracije, ki spodbijajo substantivno racionalnost, s tem pa izničujejo možnosti
za uporabo presoj, ki bi bile utemeljene na etičnih načelih. Obenem pa se je zavedal,
da bi bilo delovanje sodobnih družb, ki ne bi bilo utemeljeno na značilnostih biro-
kratskega aparata, domala nemogoče. 

2 Vsaj v osnovi lahko predpostavimo, da ekonomska učinkovitost vodi do visoke
ravni splošne blaginje, čeprav tudi to nikakor ni samoumevno. Denimo, da lahko o
tovrstni povezavi govorimo v primeru skandinavskih družb.
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zor oblasti trajen. Le tako je mogoče omejiti in sankcionirati partikulariz-
me (korupcijo, nepotizem) vladajoče elite. O’Donnell tudi našteva neka-
tere institucije horizontalne odgovornosti (ki nastopajo ob institucijah
vertikalne odgovornosti, tj. ob volitvah), ki dopolnjujejo in bistveno pre-
segajo nadzorstveni primanjkljaj. 

V primeru vzpostavitve mehanizmov horizontalnega nadzora imamo
opraviti šele s konsolidacijo demokratične ureditve, ki jo je treba nadgra-
diti, tj. stabilizirati. Stabilizacija demokratičnih ureditev pa je tesno pove-
zana s potencialom za strateško usmerjanje, ki zagotavlja kakovostno in-
stitucionalno in organizacijsko okolje, ugodno za doseganje stabilnosti in
vzdržnosti razvojnih procesov. Tovrstno okolje je nedosegljivo, če ga za-
gotavljajo nekompetentne elite. Zato je za stabilizacijo demokratičnih
ureditev nujno potrebna visoka raven avtonomije in profesionalizma bi-
rokratsko-upravnih elit, kot tudi razsodnosti političnih elit. Zanimivo je,
da visoka raven kakovosti vladanja v bistvu izhaja iz opredelitve potrebe
po nadzoru in uravnoteženju oblasti. V razmerah globalizacije, s sprem-
ljajočimi pritiski na ‘nacionalne’ ekonomije, se to načelo – v svoji sodob-
ni, izjemno diferencirani podobi – izteka v visoko raven konkurenčnosti
(nacionalnega) gospodarstva. 

R. A. DAHL VERSUS JAMES MADISON

James Madison začenja svoj 47. esej o federalizmu, v katerem opredeli po-
trebo po delitvi oblasti, z zavračanjem trditev nasprotnikov predloga
ameriške ustave.3 Ti so trdili, med drugim, da predlog ustave krši politič-
no maksimo ločenosti in različnosti zakonodajnega, izvršnega in sodne-
ga oddelka oblasti (Madison, 1788/1982: 243). Madison se sicer strinja z
ugotovitvijo, da lahko združitev vseh oblasti v enih rokah upravičeno raz-
glasimo za tiransko, obenem pa zatrjuje, da ne drži, da bi bila tovrstna
združitev značilna za ameriško ustavo (ibidem: 244). 

V 48. eseju nadaljuje razpravo in ugotavlja, da »stopnje ločenosti, ki jo
maksima opredeljuje kot bistveno za svobodno vladavino, ni mogoče v
praksi nikoli popolnoma (duly) vzdrževati« (ibidem: 250). Bil je prepri-
čan, da obstaja oddelek oz. veja oblasti, ki je močnejša od preostalih vej
oblasti. Ta oddelek je zakonodajni oddelek oblasti. Od tod tudi njegova
zahteva po razločitvi tega oddelka na dva dela, ki se bosta medsebojno
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3 Leta 1787 je bil na kongresu v Philadelphii sprejet predlog ustave Združenih držav
Amerike, ki naj bi konfederacijo ameriških držav spremenila v zvezo ali federacijo.
Predlog ustave bi morala na ustavnih skupščinah potrditi večina vseh ameriških
držav. Glede narave ustave se je razvila razprava med »federalisti«, med njimi tudi
Madisonom, in »antifederalisti« (prim. Bibič, 1992: 586–587). Eseji o federalizmu so
zbir tekstov, ki branijo federalistično zasnovo zveze ameriških držav. 10. esej o fede-
ralizmu, na primer, moramo brati kot izjemen zagovor federalizma in izjemen pris-
pevek k teoriji demokracije. 
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nadzirala. Papirnate ovire (parchment barriers) ne zadoščajo, meni Madi-
son, in nadaljuje, da je nevarnost zakonodajne uzurpacije oblasti prav
tako nevarna kot izvršna uzurpacija oblasti (ibidem: 250–251). Meni, da
bi morali upravljalcem vsakega oddelka oblasti dodeliti nujna ustavna
sredstva in jih osebno motivirati za odpor proti posegom ostalih oddel-
kov (ibidem: 262).

Robert A. Dahl je izoblikoval svojo opredelitev demokracije, tj. »po-
liarhije«, na podlagi primerjave »madisonovske« in »populistične demo-
kracije« (Dahl, 1956/1997). Dahl navaja, da je legitimnost »madisonov-
skega političnega sistema« priznana, dodaja pa, da je Madisonova
utemeljitev »relativno majava« (ibidem: 11). V skladu z osrednjo predpo-
stavko te teorije bosta, če ni zunanjih omejitev, »katerikoli posameznik
ali skupina posameznikov tiranizirala druge« (ibidem: 12). Dahl sicer
povzema Madisonovo misel, da je mogoče združitev vseh oddelkov obla-
sti upravičeno razglasiti za tiranijo (ibidem: 13), trdi pa, da je »Madisono-
va argumentacija v več pogledih neustrezna« (ibidem: 27). Madison ne
dokaže, da zahteva nadzor voditeljev, ki naj bi preprečil tiranijo, ustavno
opredeljeno delitev oblasti, »kot je zapisana v ustavi Združenih držav«,
poleg tega je tej ustavni opredelitvi »pripisan prevelik pomen«, madiso-
novska argumentacija tudi »pripisuje prevelik pomen posameznim me-
hanizmom nadzora vladnih uslužbencev nad drugimi vladnimi usluž-
benci« (ibidem: 27). 

Dahl ocenjuje, da je madisonovska ideologija »očitno neustrezna kot
politična znanost« (ibidem: 36). Zdi se mu, »da so logične in empirične
pomanjkljivosti Madisonove misli v veliki meri izhajale iz njegove nez-
možnosti, da bi pomiril dva različna cilja«. Na eni strani je sprejemal
idejo, »da morajo imeti vsi državljani enake pravice«, na drugi strani pa
je »želel vzpostaviti politični sistem, ki bi zagotavljal svoboščine nekate-
rim manjšinam«, ki jih ustavno neovirana večina sicer ne bi tolerirala
(ibidem). 

Očitno je, da se Dahl v opredelitvi poliarhije naslanja predvsem na
predpostavke, ki jih izvaja iz svojega modela populistične demokracije
oz. poliarhije. Madisonovske predpostavke o varovanju manjšin v ta
model ne vključi oz. se mu njena vključitev ne zdi potrebna. Zanimivo je,
da jo v bistvu nadomesti s predpostavko o tem, da mora v poliarhijah ob-
stajati specifična in poliarhijam primerna oblika politične kulture: »Vse
bolj verjetno je, da obstaja nekakšen odnos med obsegom poliarhije in
osebnostnimi strukturami članov organizacije,« meni Dahl (ibidem: 84).
Tudi učinkovitost učenja za družbeno življenje v zvezi z zgoraj omenjeni-
mi normami je »deloma prav gotovo odvisna od najglobljih predispozicij
posameznika« (ibidem). 

V bistvu je Dahlova kritika Madisonovega kompromisa med močjo ve-
čin in močjo manjšin zasnovana na razločku med ustavnostjo oz. zakon-
sko regulacijo ter družbenimi predpostavkami demokracije. Dahl trdi, da
se madisonizem osredotoča na ustavne pogoje demokratične ureditve, teo-
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rija poliarhije pa na družbene pogoje te ureditve (ibidem; podčrtal U. V.).
Madisonova pozornost je bila v večji meri usmerjena k »predpisanim
ustavnim ukrepom nadzora« in ne k »delujočim družbenim ukrepom
nadzora«, bolj k »ustavnim preverbam in uravnoteženjem, kot, /k/ druž-
benim preverbam in uravnoteženjem« (ibidem). »Toda če je teorija po-
liarhije v grobem pravilna, sledi, da brez nekaterih družbenih pogojev
nobena ustavna ureditev ne more proizvesti netiranske republike,« je
prepričan Dahl (ibidem: 85). In še: »Če družbenih pogojev za poliarhijo
ni, volilni proces ne more omiliti, zaobiti ali premestiti hierarhične vlada-
vine« (ibidem). 

Zavedati pa se moramo, da ni nujno, da bo poliarhija usklajena s svoji-
mi družbenimi razmerami. Dahl pač predpostavlja, da bo poliarhija zme-
raj zrasla na podlagi takšnih razmer, medtem ko je mogoče poliarhijo
prav zlahka upravičiti in utemeljiti na formalnopravnih določilih, ki ni-
majo nobene zveze s kakršnimikoli specifičnimi družbenimi razmerami.
Naslednji citat zelo dobro izraža to stališče: »Toda če družbene razmere
za poliarhijo obstajajo, so volitve kritična tehnika, ki zagotavlja, da bodo
vladajoči voditelji razmeroma odgovorni nevoditeljem; učinkovitost dru-
gih tehnik (med te tehnike lahko prav zagotovo prištejemo tudi delitev
oblasti, op. U. V.) je odvisna predvsem od obstoja volitev in družbenih
razmer« (ibidem: 131–132). 

Ključno varovalo pred tem, da bi ena skupina ljudi odrekala svobodo
drugi skupini ljudi, vidi Dahl »v razmerah in značilnostih poliarhije; čim
bolj popolne so družbene razmere poliarhije, tem manj verjetno je, da bo
vladna dejavnost katerikoli dani manjšini kratila njene najbolj cenjene
svoboščine« (ibidem: 140). Očitno je, da imamo v tem primeru opraviti z
dejavniki, ki pomenijo osnovo kulturne stabilizacije demokracije, tj. s
civilno in politično kulturo. Dahl takoj nato – kot določila vitalnosti same
poliarhije in varovalo zaščite manjšin – navaja »/o/bseg konsenza o po-
liarhičnih normah, šolanje za družbeno življenje v okviru teh norm, kon-
senz o političnih alternativah in politični dejavnosti« (ibidem: 140–141)
in sklene z naslednjimi besedami: »Zares, če ustavni dejavniki niso po-
vsem nepomembni, je njihov pomen v primerjavi z neustavnimi trivia-
len« (ibidem: 141; podčrtal U. V.). 

Zgoraj navedena stališča navajajo k sklepu, da je ravno Dahlova teorija
demokracije eden od virov, na katerih je zasnovano zmotno mnenje, da
so volitve tista sestavina, ki poliarhijo močno približuje idealu demokra-
cije, ali pa predstavam, da so volitve zadosten kriterij demokratičnosti.
Poleg tega pa nas prepričuje tudi o tem, da pomeni volilna poliarhija (na
tem mestu bom uporabil ta izraz) dovoljšnjo podlago tvorbe tistih dejav-
nikov, ki jih Dahl imenuje »ustavni dejavniki« in vključujejo tudi načelo
delitve oblasti. 

To pa še ni vse. Dahl med drugim opredeli tudi pomen »ustavnega«.
Navkljub temu, da se mu njegova lastna definicija »ne zdi prav uporab-
na«, predlaga, »da z »ustavnim« razumemo determinante vladnih odloči-
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tev /…/, sestavljene iz predpisanih pravil, ki vplivajo na legitimno poraz-
delitev, tipe in metode nadzora pri vladajočih uradnikih« (ibidem: 141).
Zdi se mu celo, »da je obseg ustavne spremenljivosti še bolj omejen, kot
bi si lahko mislil na prvi pogled« (ibidem). Navaja dva vzroka te podob-
nosti. Najprej gre za to, da »značilnosti in pogoji za poliarhijo na določen
način omejujejo ustavne tipe, ki so na voljo katerikoli veliki poliarhični
družbi«, nato pa za to, da »postavljajo dodatno in zelo pomembno mejo
učinki, ki izhajajo iz delitve dela« (ibidem, podčrtal U. V.). Sodobne vladavi-
ne namreč potrebujejo stalne birokracije specializiranih strokovnjakov.
Ta skupine si nasprotujejo in tekmujejo med seboj ter z »drugimi uradni-
mi skupinami v sistemu« (ibidem: 141–142). Sčasoma se začnejo »obna-
šati kot elite z voditelji in nevoditelji, pač glede na stalnost, dohodek,
prestiž in legitimnost svojih organizacij« in se tako »/v/ključijo /…/ v te-
meljno družbeno tkivo« (ibidem: 142). Dahl zato sklepa, da je »/v/ tem
pomenu /…/ za vsak poliarhičen politični sistem značilna ločitev na za-
konodajno, izvršilno, administrativno birokracijo in sodstvo, in vsaka
veja se še nadalje deli na razdelke in podrazdelke; prav tako je vsak po-
liarhični politični sistem v tem pomenu sistem preverb in uravnoteženj
(tj. ‘checks and balances’, op. U. V.) s številnimi skupinami uradnikov, ki
tekmujejo in si nasprotujejo med seboj« (ibidem). 

Pričujoči citat dobro ponazarja Dahlov način razmišljanja. V njegovi
miselni shemi zrase delitev oblasti iz »narave« same poliarhije, ki je pod-
prta z ugodnimi družbenimi razmerami oz. demokraciji primerno civilno
in politično kulturo ter na takšni kulturi utemeljeno institucionalno ure-
ditvijo, ki je dodatno podprta z značilnostmi, ki izhajajo iz potrebe po
delitvi dela, ki je prav tako »naravna«. 

GUILLERMO O’DONNELL VERSUS R. A. DAHL

Ne glede na genezo Dahlove obravnave poliarhije in spremembe, ki se
pojavljajo v tem kontekstu (analiza geneze, razlik in ključnih poudarkov
je podana v Vehovar, 2001 a),4 pa Dahl v jedru svoje opredelitve poliarhi-
je vseskozi ohranja njeno izrazito navezavo na volilni proces in volitve.
O’Donnell ocenjuje, v svoji kritiki obstoječih tipologij demokracij, da ne-
katere novonastale demokracije sicer so demokracije v smislu Dahlovih
opredelitvenih kriterijev, vendar te demokracije niso na poti k predstav-
niškim demokracijam, temveč imajo značilnosti, na podlagi katerih jih
uvršča med delegirane demokracije (O’Donnell, 1994).5 Inavguracija de-
mokratično izvoljene vlade namreč šele odpira vrata »drugi tranziciji«, ki
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4 Gre za primerjavo Dahlovih besedil iz let 1956, 1971 in 1989 (prim. Dahl, 1971,
1984, 1989 in 1997). 

5 Z delegiranostjo je mišljeno poslanstvo oz. mesijanstvo političnih liderjev, ki nasto-
pijo kot odrešeniki družbe, ki se utaplja v revščini in korupciji, to poslanstvo pa ni



65

je pogosteje daljša in bolj zapletena kot tranzicija od avtoritarne k demo-
kratični vladavini in vključuje prehod od demokratično izvoljene vlade k
institucionaliziranemu, konsolidiranemu demokratičnemu režimu (ibi-
dem: 56). Problem delegiranih demokracij je, da niso dosegle niti institu-
cionalnega razvoja niti vladne učinkovitosti pri reševanju socialnih in
ekonomskih kriz, ugotavlja O’Donnell. Zanje so značilne omejen obseg,
šibkost in nizka gostota katerihkoli obstoječih političnih ustanov, prostor
dobro delujočih ustanov pa zavzemajo neformalne, vendar dobro delujo-
če prakse: klientelizem, patrimonializem in korupcija (ibidem). Potemta-
kem odsotnost demokratičnih ustanov spodjeda odgovornost6 delegira-
nih predstavnikov oblasti (ibidem: 60). 

O’Donnell navaja, v eksplicitni kritki Dahlove opredelitve poliarhije,
da je Dahlova opredelitev natančna, kar zadeva same volitve, in precej
generična, kar zadeva spremljajoče svoboščine. Vendar ne pove ničesar o
institucionalnih značilnostih, tj. o parlamentarnem ali predsedniškem
sistemu, centralizmu ali federalizmu, večinskosti ali konsenzualnosti in
prisotnosti ali odsotnosti pisane ustave ter ustavnosodne presoje (judi-
cial review) (O’Donnell, 1996). 

K navedenemu pripominjam, da ne drži, da Dahl ne pove ničesar o
stopnji responzivnosti in odgovornosti med volitvami. Res je, da se Dahl
s tem vprašanjem v svoji razpravi iz leta 1989 ni ukvarjal. Drži pa tudi to,
da je v svoji razpravi iz leta 1956 izrecno opredelil pogoje poliarhije, ki se
nanašajo na obdobje glasovanja oz. volitev in na obdobje med volitvami,
kjer izrecno opredeli, da morajo biti vse odločitve med volitvami podreje-
ne ali zavezane tistim, do katerih pride v času volitev, tj. volitve so ne-
kakšno vodilo. Podobno opredelitev najdemo tudi v Dahlovi razpravi iz
leta 1971 (prim. Dahl, 1971). Vzrok Dahlovega poznejšega izpusta more-
mo gotovo iskati v njegovi obravnavi poliarhije: če imamo opraviti z »na-
ravno« oz. »spontano« poliarhijo, potem bodo elite ravnale responzivno
in odgovorno tudi med volitvami, in ne le v času volitev. 

Vsekakor pomeni poliarhija, pa čeprav ni formalno institucionalizi-
rana, znatno izboljšavo glede na predhodne avtoritarne režime, vendar
takšni poliarhiji manjka tisto razsežje odgovornosti, ki ga O’Donnell ime-
nuje »horizontalna odgovornost« (O’Donnell, 1996: 44). Uvedba soraz-
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podprto z delujočim institucionalnim in organizacijskim ustrojem omejene oz. »de-
legirane« demokracije (ibidem). 

6 Pojem »odgovornost« prevajam iz angleškega izraza »accountability«. Ta prevod ni
najboljši, vendar nimamo v slovenskem jeziku nobene primerljive besede, ki bi vse-
bovala vse pomenske odtenke tega pojma. To pa velja tudi za pomen tega pojma v
angleškem jeziku, na kar opozarja Andreas Schedler (Schedler, 1999). Schedler na-
vaja, da gre za dvodimenzionalen pojem, ki »vključuje tri različne načine prepreče-
vanja in odgovorov na zlorabo politične oblasti« (ibidem: 14). Prvo razsežje tvori po-
drejanje oblasti grožnji sankcij, drugo pa zavezanost oblasti, da se udejanja na
transparenten način, ter prisilo, da upraviči lastna dejanja. Prvo razsežje poimenuje
Schedler »prisila« (enforcement), drugo pa »responzivnost« (answerability) (ibidem:
14–16). 
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merno svobodnih in poštenih volitev je sredstvo vertikalne odgovorno-
sti,7 vendar se volitve »pojavljajo le občasno, njihova učinkovitost pri za-
gotavljanju vertikalne odgovornosti pa je nejasna, glede na neizgrajene
(inchoate) strankarske sisteme, visoko raven neopredeljenosti volilcev in
strank, slabo opredeljene problematike (issues) in nenadne politične
preobrate, ki prevladujejo v večini novih poliarhij«, ugotavlja O’Donnell
(1998: 112–113).8

Zato je gradnja horizontalne odgovornosti v novonastalih poliarhijah
nujna. O’Donnell opredeli horizontalno odgovornost kot »tip odgovorno-
sti, ki je odvisen od obstoja državnih organov, ki jih zakon pooblašča – in
so to tudi dejansko voljni in sposobni storiti – da začnejo delovati, vklju-
čuje pa vse od rutinskega nadzora pa do kazenskih sankcij ali obtožb v
zvezi z morebitnim nezakonitim delovanjem ali napakami ostalih držav-
nih uradnikov (agents of the state) ali državnih organov« (agencies of the
state) (ibidem). 

Pravzaprav imamo v primeru horizontalne odgovornosti opraviti s
problematiko, s katero so se ukvarjali že Montesquieu, Locke in Madi-
son, le da gre za mnogo kompleksnejše mehanizme, ki ustrezajo razvojni
stopnji sodobnih družb oz. držav: »Seveda stvar, o kateri govorim, ni nič
novega in jo uvrščamo med znane nazive delitve oblasti in (njihovega,
op. U. V.) nadzora ter uravnoteženja. Vključuje izvršno, zakonodajno in
sodno vejo, v sodobnih poliarhijah pa je razširjena še na različne nadzor-
ne organe, ombudsmana, računska sodišča, fiskalije (fiscalias) in podob-
no,« navaja O’Donnell (ibidem). O’Donnell navaja naslednje pogoje za
povečanje horizontalne (in vertikalne) odgovornosti: 
1. Opozicijske stranke naj dobijo pomembno vlogo pri usmerjanju dela

služb in uradov, ki preprečujejo in raziskujejo korupcijo (ibidem:
122–123). 

2. Treba je zagotoviti, da bodo uradi in službe, ki se ukvarjajo s prepreče-
vanjem, na primer računsko sodišče, visokoprofesionalizirani, da bodo
razpolagali z viri, ki bodo zadoščali za njihovo delovanje in ohranjali
njihovo neodvisnost, in da bodo izolirani od političnega vmešavanja. 

3. Podobno naj velja za sodstvo, vendar z zadržkom. »Sodna avtonomija«
je namreč zahrbtna (tricky). Na sodiščih lahko prevladajo določene
politične stranke ali koalicije, ali pa dobijo sodniki določeno predstavo
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7 Med dežele šibke in občasne horizontalne odgovornosti uvršča O’Donnell »skoraj
vse latinskoameriške dežele«, /…/ »nekatere nove azijske poliarhije« /…/ »in nekate-
re postkomunistične dežele, ki bi jih lahko opredelili kot poliarhije, Rusijo, Belorusi-
jo, Hrvaško, Slovaško in Ukrajino, morda pa tudi Madžarsko, Poljsko in Češko re-
publiko« (O’Donnell, 1999: 29; leta 1998 opredeli skorajda isti zbir dežel, z izjemo
Belorusije, op. U. V., prim. O’Donnell, 1998: 112). 

8 Glede na to, da je bilo že zgoraj mogoče razbrati, da v nekaterih novih poliarhijah ni
vprašljivo le vertikalno razsežje odgovornosti, temveč tudi – in to v še večji meri –
horizontalno razsežje odgovornosti, lahko zato sklepamo, da so nove poliarhije v
zelo negotovem in neugodnem položaju, kar zadeva možnosti za njihovo nadaljnjo
demokratizacijo ter razvojne možnosti, ki bi jih privedle v bližino družb razvojne
polperiferije. 



67

o svojih pooblastilih in poslanstvu, ki ne pušča prostora za odgovor-
nost drugim oblastem v državi in družbi. 

4. Zgoraj omenjene institucije je treba obravnavati v madisonovskem
duhu zdravega nezaupanja do republikanskih nagnenj vsakega posa-
meznika. 

5. V dobro šibkih in revnih je treba zamejiti (to shore up) liberalno stran
horizontalne odgovornosti in zagotoviti, da bodo država in njeni urad-
niki z revnimi in šibkimi ravnali spoštljivo. 

6. K dejavnosti in vztrajnosti moramo spodbujati domače akterje, še pose-
bej medije in različne družbene organizacije, ki delujejo v dobro verti-
kalne odgovornosti. Javno mnenje lahko igra ključno vlogo pri dosega-
nju horizontalne odgovornosti. Učinkovitost horizontalne odgovornosti
je namreč znatno odvisna od mehanizmov vertikalne odgovornosti. 

7. Zaradi ključne vloge informacij, ki omogočajo obe vrsti odgovornosti,
nove poliarhije ne potrebujejo le neodvisnih medijev in raziskovalnih
institucij, temveč tudi neodvisne službe, ki zbirajo in objavljajo podat-
ke o širokem zbiru ekonomskih in ostalih indikatorjev (ibidem: 123). 

8. Pomembni pa so tudi posamezniki, še posebej politični voditelji in
vodje drugih ustanov, ki lahko igrajo – kot vzorni primeri posamezni-
kov, ki delujejo v skladu z liberalnimi in republikanskimi načeli – iz-
jemno pomembno vlogo pri oblikovanju javnega mnenja (ibidem:
123–124). Vendar, dodaja O’Donnell, »melanholična resnica je, da
kaže, da jih v večini novih poliarhij ne najdemo ravno v izobilju ali kot
uspešne« (ibidem: 124). 

V bistvu imamo v primeru sodobnih, visokorazvitih in visokospeciali-
ziranih upravnih aparatov opraviti – poleg treh vej oblasti, ki tvorijo ‘kla-
sično’ formo horizontalnega nadzora – še z ustavnimi sodišči, državnimi
tožilstvi, parlamentarnimi preiskovalnimi komisijami, varuhi človekovih
pravic, računskimi sodišči, državnimi revizijskimi komisijami, vrsto dr-
žavnih uradov, npr. z uradi za preprečevanje pranja denarja, uradi ali ko-
misijami za preprečevanje korupcije, agencijami za nadzor trga vrednost-
nih papirjev, centralnimi bankami, mediji in inštituti za raziskovanje
javnega mnenja, ipd. Ob njih nastopa tudi vrsta naddržavnih nadzornih
institucij, kot so Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad, Evropska
unija in Evropska komisija, Svetovni ekonomski forum, Inštitut za razvoj
managementa, ipd. V razmerah globalne soodvisnosti, ko postajata os-
novno merilo uspešnosti višina in stopnja rasti bruto domačega proizvo-
da, je izogib nadzoru domala nemogoč. Vprašanje pa je, koliko delovanje
nadnacionalnih institucij presega merila uspešnosti na globalnih trgih
dela in kapitala, in ali je delovanje tovrstnih institucij izven referenčnih
okvirov gospodarske uspešnosti sploh smiselno.9
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9 Morda lahko razmišljamo o tem, da so tovrstne institucije izraz neke druge, temelj-
ne vrednote, tj. človekovih pravic in svoboščin, ki pogojuje visoke ravni gospodar-
ske uspešnosti. Vsekakor pa so vrednote, v kontekstu, ki ga bistveno opredeljuje
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STABILIZACIJA IN ODZIVNOST POLIARHIČNIH VLADAVIN

Obravnava dodatnih dejavnikov konsolidacije in stabilizacije sodobnih
poliarhij je nujna, danes jo dodatno spodbujajo posledice ekonomske
globalizacije. Tudi zato je ob prvi tranziciji, po prehodu od avtoritarne
oblike k demokratični oz. poliarhični obliki vladavine, potrebna še druga
tranzicija, tj. prehod k institucionalizaciji poliarhije. Vendar tudi to ne
zadošča: obravnavati moramo tudi tiste pogoje institucionalizacije demo-
kracije, ki omogočajo stabilizacijo poliarhične politične ureditve, tj.
potrebna je obravnava pogojev in meril tretje tranzicije, ki jo moramo v
najširšem smislu razumeti kot obravnavo stanja in procesov tvorbe pri-
merne institucionalne in organizacijske kulture. Le takšna kultura omo-
goča tvorbo poliarhij, ki jih usmerjajo elite, ki so usposobljene za spre-
jemanje strateških odločitev. Te odločitve bi morale biti sprejete s
(omejenim) konsenzom, doseženim v javnem diskurzu.10

Da zgolj volitve ne zadoščajo, pišejo – poleg O’Donnella – tudi Linz in
Stepan ter Diamond. Linz in Stepan obžalujeta, da je veliko razprav o
tretjem valu demokratizacije osredotočenih predvsem na volitve ali na
domnevno demokratizirajočo vlogo tržnih mehanizmov. Trdita, da je »za
demokratično konsolidacijo potrebno precej več kot volitve in trgi« (Linz
in Stepan, 1996: 17). Sicer omenjata »kakovost demokracije«, ki bi lahko
pomenila izhodišče za polnejšo vsebinsko razpravo, na žalost pa je ne
opredelita dovolj natančno. Diamond opozarja, da je težava številnih
novih demokracij v tem, da sicer ne izginevajo, postajajo pa »izvotljene«
(»hollowed-out«) (Diamond, 1996: 32). Demokracijo teh družb nadomeš-
čajo zgolj volitve ter šibke in neavtonomne institucije. Zato se zavzema
za ustavitev povratnega vala demokratizacije, ki vključuje tri izzive, kon-
solidacijo liberalnih demokracij, politično poglobitev in liberalizacijo in-
stitucij, ki bo usmerjena k širši in intrinzični legitimizaciji institucij med
prebivalstvom, končno pa morajo tudi uveljavljene, industrializirane de-
mokracije pokazati, da so sposobne za demokratično življenjskost (vita-
lity), reformiranje in dobro vladanje (ibidem: 35). 

Na tem mestu – ponovno – opozarjam na Adamovo obravnavo pogo-
jev stabilizacije demokracije (prim. Vehovar, 2001 b). Tudi Adam oprede-
ljuje razločke med politično konsolidacijo in stabilizacijo, ki ju naveže na
politični sistem. Konsolidacija tvori pogoje stabilizacije (gre za vzpostav-
ljanje demokratičnih institucij, vzpostavljanje pravil delovanja in primer-
ne politične kulture), medtem ko tvorita politično stabilnost inkluziv-
nost, tj. izgrajena politična skupnost, in učinkovitost (Adam, 1994).
Posledica inkluzivnosti je odprtost politične skupnosti za akterje in vpra-
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»realpolitika« globalne gospodarske konkurenčnosti, zgolj postranskega pomena.
Zdi se, da skrbi in razmisleki Madisona in Dahla tukaj ne igrajo nobene vloge več. 

10 V tem primeru se približujemo »skandinavskemu« razvojnemu modelu. 



69

šanja in specifičen način njihovega vključevanja v politične procese, po-
sledica učinkovitosti pa je tvorba pravočasnih in primernih odločitev in
njihovo uresničevanje (ibidem). 

Za pričujočo razpravo je še posebej pomembna obravnava učinkovito-
sti, zlasti takrat, ko razpravljamo s strateških razsežij stabilne demokraci-
je. Opredeljuje namreč sposobnost političnih, upravnih, ekonomskih in
ostalih elit, da tvorijo razvojne strategije, ki so jih sposobne ocenjevati in
jih načrtno preverjajo, ter da so usposobljene za tvorbo načrtov oz. stra-
tegij delovanja, ki so usmerjene k doseganju opredeljenih ciljev in so ute-
meljene na (vsaj omejenem) konsenzu. Končen nasledek inkluzivnosti in
učinkovitosti je odzivnost, tj. sposobnost za odzivanje na informacije iz
okolja (ekonomskega) sistema in za tvorbo strategij, ki vključujejo intere-
se prizadetih družbenih skupin. K navedenemu dodajam, da se obravna-
va odzivnosti navezuje, na eni strani, na gradnjo institucionalnega okvir-
ja, ki pogojuje možnosti in samo izvedbo političnih procesov, ki potekajo
v okviru poliarhičnih režimov, na drugi strani, v širšem smislu besede,
pa se navezuje na gradnjo institucij in organizacij, ki so vsaj deloma re-
zultat političnega odločanja, a politično odločanje bistveno presegajo. V
zadnjem primeru gre za, na primer, graditev institucionalnega okolja, ki
spodbuja delovanje in razvoj gospodarskega sistema. 

Brez dvoma je bilo v zadnjih desetletjih dvajsetega stoletja tej proble-
matiki posvečeno veliko pozornosti.11 Vpliv izbranih institucij, tržnih
struktur in gospodarskih politik igra ključno vlogo pri doseganju sred-
njeročne in dolgoročne gospodarske rasti (prim. Cornelious et al., 2002:
2). Indeks konkurenčnosti rasti (Growth Competitiveness Index) Svetov-
nega ekonomskega foruma (World Economic Forum) je eden od najbolj
znanih instrumentov, ki ga opredeljuje zbir omenjenih institucij, struktur
in politik. V bistvu je bil izoblikovan prav zato, da bi opredelil dejavnike
gospodarske rasti. Natančneje, izoblikovan je bil, da bi omogočil meritve
sposobnosti nacionalnih gospodarstev, da srednjeročno dosegajo visoke
ravni BDP-ja na glavo prebivalca (Hu and Sachs, 1997).12 Dokazane so
bile tudi povezave med kakovostnim vladanjem (»good governance«) in
rastjo (prim. Kaufmann and Kraay, 2002). 

Leta 1999 so Kaufmann, Kraay in Zoido-Lobaton izoblikovali šest
kompozitnih indikatorjev kakovosti vladanja (Kaufmann, Kraay and
Zoido-Lobaton, 1999). Vladanje so opredelili kot tradicije in institucije,
na podlagi katerih se v dani državi izvaja oblast. V bistvu so opredelili
šest zbirov indikatorjev. Prvi in drugi indikator merita procese, v katerih
so izbrani in se zamenjujejo nosilci oblasti. Prvi indikator imenujejo
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11 Tukaj lahko omenim vsaj Oliverja Williamsona in Douglasa Northa, predstavnika
»novega institucionalizma«. 

12 Omeniti moram vsaj še Letopis svetovne konkurenčnosti (World Competitiveness
Yearbook) Inštituta za razvoj managementa (Institute form Management Develop-
ment). Sicer je tovrstnih raziskav še več (seznam skorajda vseh je v prilogi h Kauf-
mann et al., 2005). 
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»glas in odgovornost« in meri različne vidike političnega procesa, civilnih
svoboščin in političnih pravic. Drugi indikator imenujejo »politična sta-
bilnost« in meri verjetnost, da bo vlada destabilizirana ali da bo padla
zaradi neustavnih ali nasilnih dejanj. Naslednja indikatorja merita spo-
sobnost vlad, da oblikujejo in izvajajo smiselne (sound) politike. Tretjega
imenujejo »učinkovitost vlade« in četrtega »regulativna kakovost«. Tretji
vključuje indikatorje kakovosti javnih služb, kakovosti birokracije, kom-
petentnosti javnih uslužbencev, neodvisnost upravnega aparata od poli-
tičnih pritiskov, in verodostojnost vladne predanosti različnim politikam.
Četrti indikator vključuje merila trgu sovražnih politik, npr. nezadosten
nadzor bank in percepcijo bremen prekomerne regulacije na področju
zunanje trgovine in poslovnega razvoja. Peti indikator, »vladavina zako-
na«, meri obseg, v katerem državljani in ostali akterji zaupajo v družbena
pravila in jih spoštujejo, vključujoč učinkovitost in predvidljivost sodstva
in uresničevanje pogodbenih razmerij. V bistvu ta indikator meri uspeh
družbe pri razvijanju okolja, v katerem tvorijo poštena in predvidljiva
pravila temelj družbenih in ekonomskih interakcij in opredeljujejo obseg
varovanja lastninskih pravic.13 Zadnji zbir, »nadzor korupcije«, meri per-
cepcije korupcije, od pogostosti izplačevanja podkupnin do učinkov ko-
rupcije na poslovno okolje in »ujetja države« (state capture) (prim. Kauf-
mann, Kraay in Zoido-Lobaton 1999 in 2002, ter Kaufmann, Kraay in
Mastruzzi, 2003 in 2005). 

Trditev, da je kakovostno vladanje pomemben pogoj rasti, potrjujejo
študije Kaufmanna in Kraaya (2002 in 2003). Njuni rezultati ne kažejo le
tega, da kakovost vladanja pomembno vpliva na srednje in dolgoročno
rast, temveč tudi to, da se izboljšave na področju vladanja ne pojavljajo
kot samoumevna posledica razvojnega procesa. Kaufmann in Kraay ugo-
tavljata, da »pomeni dejstvo, da kakovostno vladanje ni »luksuzna dobri-
na’, ki jo družba avtomatično pridobi, ko postane bogatejša, /…/ da mo-
rajo voditelji, oblikovalci politik in civilna družba trdo in kontinuirano
delati, da bi v svojih deželah izboljšali vladanje« (Kaufmann in Kraay,
2003: 3). Z drugimi besedami, visoka kakovost vladanja ni samoumevna
posledica gospodarske rasti. V skladu s to ugotovitvijo moramo, da bi
dosegli, izboljšali in vzdrževali vzdržne srednje- in dolgoročne stopnje
gospodarske rasti, zavestno posegati v strukture, procese, institucije in
akterje, ki delujejo v sklopu državnega aparata ali so odvisni od ukrepov,
ki jih sprejema. 

Trditev, da izboljšave kakovosti vladanja niso samoumevne, potrjujejo
rezultati analiz Svetovnega ekonomskega foruma, ki kažejo, da se dolo-
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13 Zadnje štiri indikatorje lahko obravnavamo kot merilo »vladnega socialnega kapita-
la« oz. socialnega kapitala, ki izhaja iz samega vladanja, ki se dopolnjuje s »civilnim
socialnim kapitalom« (Collier, 1998). 
Upravičena je predpostavka, da se vladni in civilni socialni kapital medsebojno kre-
pita in znatno znižujeta raven transakcijskih stroškov, s tem spodbujata pretok ka-
pitala in vzdržujeta visoke in trajne ravni gospodarske rasti. 
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čeni vidiki kakovosti vladanja zmanjšujejo tudi v državah, ki so članice
OECD-ja (Kaufmann, 2003). Poleg tega je smotrna gradnja institucional-
nega okolja toliko pomembnejša, ko imamo opravka z reformnimi proce-
si in sposobnostjo udejanjanja razvojnih politik. Namreč, uspeh reform-
nih politik je pogojen s kakovostjo struktur, procesov in institucij, ki
opredeljujejo kakovost okolja, v katerem delujejo družbeni akterji.14

Nesporno je, da je kakovost institucij močno povezana z ekonomskimi
performansami in sicer glede na raven oz. višino dohodka na glavo prebi-
valca, stopnje rasti bruto domačega proizvoda ter njihovo stabilnost: iz-
boljšave institucionalnega okolja so tesno povezane z višjimi dohodki,
višjimi stopnjami rasti in z nižjimi stopnjami njenega nihanja (World Eco-
nomic Outlook, 2003: 111–112). Zato se postavlja ključno vprašanje, »kako
ustvariti ‘zakleti krog’, v katerem bi vzpostavili politike, ki bi krepile in-
stitucije, močnejše institucije pa bi podpirale in vzdrževale boljše politi-
ke« (ibidem: 112). 

Razumevanje povezav med institucijami in politikami je izjemno po-
membno. Gotovo lahko smotrne politike gradnje institucij vplivajo na
njihovo kakovost.15 Hkrati pa se smer vzročnosti giblje tudi v drugi
smeri, od institucij k politikam. Gre za to, prvič, da lahko vladne politike
uspejo le, če jih bodo podpirale kakovostne institucije. Drugič, ne more-
mo pričakovati, da bodo politike spodbujanja rasti sploh vzpostavljene
ali da bodo uspešne, če imamo opravka s šibkimi insitucijami (ibidem:
103–104). Končno pa tudi ne moremo pričakovati, da bodo reformne po-
litike vzdržale, četudi bi bile uspešno uvedene, saj jih lahko prej ali slej
spodkopljejo šibke institucije (ibidem: 104). 

Sicer je poročilo o izjemno visokih korelacijah med višino bruto doma-
čega proizvoda in posameznimi kriteriji kakovosti institucionalnega oko-
lja oz. kakovosti vladanja najti že v analizah Kaufmanna in sodelavcev
ter v World Economic Outlooku. Na tem mestu bom na kratko povzel nekaj
rezultatov analiz, ki sva jih izvedla skupaj s kolegom Tomšičem (prim.
Tomšič in Vehovar, 2005), in z njimi podprl navedene ugotovitve.16 Pear-
sonov koeficient korelacije med višino bruto domačega proizvoda – izra-
ženega v primerjalni kupni moči17 – in razsežji kakovosti vladanja18 je v
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14 Seveda imam pri tem v mislih tudi razmere v Sloveniji in napovedane reformne
ukrepe, ki naj spodbudijo njeno oz. našo mednarodno konkurenčnost. 

15 Pravzaprav je sprejemanje skupne evropske zakondaje (t. i. acquis) izjemno obsežen
primer gradnje institucij, ki pa ni bil endogen, temveč eksogen, vzpostavljen in nad-
ziran od zunaj. V tem primeru govorimo o t. i. »zunanjih sidrih« (external anchors)
(prim. World Economic Outlook, ibidem). 

16 V vzorec sva vključila članice Evropske unije (EU 25) in Organizacije za ekonomsko
sodelovanje in razvoj (OECD). Ker je večina članic EU že med članicami OECD, sva
k članicam EU 25 dodala še Avstralijo, Kanado, Islandijo, Japonsko, Južno Korejo,
Mehiko, Novo Zelandijo, Noreško, Švico, Turčijo in Združene države Amerike.
Torej gre (tudi) za najbolj razvite in tudi najbogatejše države sveta (Turčija in Mehi-
ka sta izrazita ‘outlayerja’). 

17 Vir: Sala »I« Martin in Artadi (2004) in Porter (2004). 
18 Vir: Kaufmann, Kraay in Mastruzzi (2005). 
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vseh primerih izjemno visok.19 Koeficient korelacije z »glasom in odgo-
vornostjo« znaša 0,694, s »politično stabilnostjo« 0,528, z »učinkovitostjo
vlade« 0,847, s »kakovostjo regulative« 0,612, z »vladavino zakona«
0,865, in z »nadzorom korupcije« 0,840.20

SKLEP IN RAZPRAVA

Dahlovo kritiko Madisonove teorije demokracije lahko razumemo, vsaj
glede na zgoraj navedene ugotovitve, kot poskus vzpostavitve teorije de-
mokracije, ki v ospredje postavlja le eno od razsežij mreže odgovornosti,
tj. vertikalno odgovornost. Dahl izrecno navaja, da se madisonizem
»osredotoča na ustavne pogoje demokratične ureditve, teorija poliarhije pa
na družbene pogoje te ureditve« (Dahl, 1956/1997: 84; podčrtal U. V.). Dahl
razume madisonizem kot izražanje potrebe po institucionalizaciji tistih
mehanizmov, ki naj preprečijo tiranijo, sam pa predpostavlja, da lahko
poliarhija obstane le tam, kjer imamo opraviti s primerno politično in ci-
vilno kulturo. Held, v nasprotju z Dahlom, meni, da je jasno, da je Madi-
son mislil, da lahko »oblika ‘ljudske vladavine’ z zvezno (federal) struk-
turo in delitvijo oblasti ne le ublaži najhujše posledice frakcij, temveč
odločilno (crucially) vključi državljane v političen proces zaščite njihovih
lastnih interesov« (Held, 1996: 91). 

Kar zadeva teorijo nadzora oblasti oz. teorijo demokracije, lahko reče-
mo, da je Dahlovo vzpostavljanje poliarhije, ki naj bi bila utemeljena na
zadostni višini politične in civilne kulture pretirano optimistično in ome-
jeno; procesi demokratizacije ne morejo biti ‘spontani’. Poleg tega pa ni
namen demokratizacije zgolj ta, da vzpostavlja mehanizme političnega
nadzora, temveč se temu – brez dvoma pomembnemu – dejavniku pri-
družuje zahteva po visoki ravni ekonomske učinkovitosti oz. po vzposta-
vitvi podjetniškega okolja, ki spodbuja gospodarsko rast. V nekem smi-
slu je gospodarska rast zagotovilo demokratizacije, in to v obsegu, v
katerem se pravice posameznika in učinkovitost birokratskega aparata
(vlade, upravnega aparata, regulative, sodstva kot specifične birokracije)
neposredno povezujeta: človekove svoboščine so povezane z osnovnimi
načeli birokracije (v smislu idealnega tipa birokracije, kot ga je opredelil
Max Weber, ki vključuje univerzalnost pravnih norm in njihovo nepri-
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19 Vse korelacije so signifikantne (na ravni 0,01). 
20 Dejansko so višine vseh navedenih korelacij tako visoke, da se vsiljuje razmislek o

multikolinearnosti. Glede na to, da gre za dva različna vira in povezovanje kvantita-
tivnih podatkov (višina BDP) ter subjektivnih ocen (indikatorji kakovosti vladanja),
je predpostavka o multikolinearnosti neupravičena. Lahko pa o multikolinearnosti
govorimo v primeru, ko indikator »glas in odgovornost« križamo z vsemi ostalimi in-
dikatorji kakovosti vladanja. V tem primeru Pearsonov korelacijski koeficient zme-
raj presega vrednost 0,820 (signifikantnost je ponovno na ravni 0,01). 



73

stransko rabo). Morebiti je ta povezava ‘naključna’, zagotovo pa je bene-
volentna tako za demokracijo kot tudi za skrajno racionalno delovanje
birokratskega aparata, ki ima nedvomno pozitivne razvojne učinke. 

Domnevam, da je formalnopravna podpora nadzora oblasti primerna
predvsem v zgodnjem obdobju razvoja demokracije, kot mehanizem
njene stabilizacije, če razpolagamo z vsaj relativno učinkovito sodno in
upravno birokracijo, k temu pa moramo dodati še mehanizme zunanjega
nadzora. V zgodnjem obdobju gre predvsem za t. i. zunanja sidra, za
skupno zakonodajo EU oz. acquis ter pritiske predstavnikov EU v pristop-
nem obdobju. Danes so – poleg Evropske komisije in posplošenih zahtev
po večji globalni konkurenčnosti, ki jih zagovarjajo ‘evropske’ institucije
– ključen dejavnik zunanje prisile položaj (Slovenije) v mednarodni deli-
tvi dela in konkretni pritiski ekonomske globalizacije. 

Vsekakor pa je pričakovanje, da bo delovanje mehanizmov nadzora
oblasti spontano, prenagljeno, vsaj v zgodnjem obdobju uvajanja demo-
kracije. Na splošno lahko rečemo, da je treba pri presoji delovanja demo-
kracij upoštevati tako politično-sociološke razloge in pristop (izjemna
kompleksnost mehanizmov nadzora oblasti), pristop, ki črpa iz ekonom-
ske sociologije (novi institucionalizem, zaradi procesov globalizacije in
vplivov institucionalne ureditve na raven gospodarske konkurenčnosti),
pristop, ki črpa iz spoznanj teorije organizacij (sodobne birokracije kot
organizacije, ki delujejo v specifičnem okolju) ter pristop, ki se naslanja
na spoznanja, ki povezujejo usmerjanje organizacij oz. njihov menedž-
ment z učinki institucionalnega in organizacijskega usmerjanja. Multi-
discipinarnost je neizogibna, omejevanje v eno samo vedo ali zapiranje v
skonokoščeni stolp od družbe odmaknjene znanosti je neživljenjsko. 

Presoja korelacij mad posameznimi kriteriji kakovosti vladanja in viši-
no bruto domačega proizvoda pokaže, da začnejo birokratske aparature
proizvajati presežke vrednosti oz. postanejo izjemno učinkovite v druž-
bah, ki so dosegle visoko raven ekonomske, politične in civilne razvito-
sti. Zato postavljam hipotezo, ki jo v izhodišču potrjujejo zgoraj navedeni
podatki, da sta zunanji nadzor birokracij in presoja učinkovitosti vladnih
odločitev ter celotnega upravnega aparata potrebna in nujna predvsem v
zgodnjih razvojnih fazah – tukaj ne moremo govoriti o spontanosti, o ka-
teri je razmišljal Dahl. Pač pa se na tej podlagi tvori tisti temelj birokrat-
skega aparata, ki bo pozneje pripomogel k temu, da bo birokracija dose-
gla višje ravni učinkovitosti. V poznejših razvojnih fazah, značilnih za
visokorazvite družbe, postane birokratski aparat visokoprofesionalen in
usmerjen k doseganju višjih ravni učinkovitosti zaradi tega, ker imamo v
teh družbah opraviti s primernimi ravnmi politične, profesionalne in ci-
vilne kulture (vsaj v nekem obsegu). Samo tukaj bi potemtakem lahko
privolili v dahlovsko hipotezo o spontanosti poliarhičnih demokracij. 

Dejstvo je, da ne moremo pričakovati, da se bodo državljani sodobnih,
visokokompleksnih družb trajno in intenzivno politično angažirali. V teh
družbah to preprosto ni mogoče, ker so posamezniki udeleženi v izjem-
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no velikem številu vlog (prim. Tomšič in Vehovar, 2005), javne problema-
tike postajajo izredno sofisticirane in kompleksne (npr. etična vprašanja,
povezana z manipulacijo z genetskim materialom, ali razvojna vpraša-
nja), poleg tega pa so poklicne zahteve, ki izhajajo iz ekonomske sfere,
tako intenzivne, da že same po sebi omejujejo čas, ki ga lahko posamez-
nik nameni javnemu in političnemu delovanju. Zdi se, da ostaja sposob-
nost nadzora in usmerjanja družbenega razvoja v rokah političnih,
upravnih in ekspertnih elit. Zato (p)ostaja ključen problem sodobnih po-
liarhij – tako danes, kot je bil tudi včeraj – usposobljenost in narava druž-
benih elit ter zmožnost njihovega nadzora. 
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IZZIVI DIPLOMACIJE V GLOBALIZIRANEM SVETU

Jožef KUNIČ1

Obdobje »westfalskega sistema«2 se je dokončno končalo. Temeljno
načelo westfalskega sistema je ločitev cerkve od države. Cerkev ozi-
roma njena vera ne določa zgolj ozkih interesov določene cerkve, skr-
čenih na način obreda in na finančne prispevke, ampak opredeljuje
odnose med ljudmi, s pomočjo predpisovanja dolžnosti in obvezno-
sti. Westfalski sistem v svojem temelju določa, da so človekove dolž-
nosti, prepovedi in odnos do nespoštovanja temeljnih cerkvenih
norm, torej sankcije, stvar vsake posamezne države, ki jih opredeli
pač v skladu z lastno zakonodajo oziroma odločitvijo lastnega suve-
rena. Westfalski sistem je odpravil do tedaj veljavno univerzalnost
dolžnosti, prepovedi in sankcij oziroma vrednot (ki jih je določala
religija), pri čemer je treba razumeti, da je univerzalnost veljala za
Evropo, ki je v takratni evropski miselnosti predstavljala za večino
njenih prebivalcev v političnem smislu cel svet.3 Po tridesetletni
vojni, ki je zajela tako rekoč celo Evropo, so tedaj vladajoči mogočni-
ki spoznali, da je predwestfalski sistem4 omogočal in celo povzročal
versko ideološke vojne, ki jih z diplomacijo ni bilo mogoče odpraviti,
saj se o ideologiji in o vrednotah ni možno pogajati. Smo v času, ko
je nastala nova, postwestfalska paradigma.5 V ospredje stopajo nova
krizna žarišča. Globalizacija6 je postala dejstvo in temu se morata
prilagoditi tudi zunanja politika in njena diplomacija. Ugotoviti želi-
mo, kakšni so tako imenovani zunanjepolitični problemi, v katero
smer je treba iskati rešitve ter kako ravnati, da bi se želenim reši-
tvam kar najbolj približali. 
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1 Predsednik Slovenskega društva za mednarodne odnose.
2 Pod terminom westfalski sistem razumem sistem odnosov med suverenimi politič-

nimi entitetami (državami) po sklenitvi westfalskega miru. Bistvo teh odnosov je su-
verenost vsake države, sklepanje dogovorov med njimi (Balance of Power) ter klasič-
na diplomacija, ki je po Bullu (Hadley Bull) rezultat westfalskega miru.

3 Seveda so v 17. stoletju vedeli, da v geografskem smislu obstaja že Amerika, poznali
so severne dele Afrike ter poznali predele zahodne Azije. A na tedanjih zemljevidih
so označevali Afriko z izrazom »Barbaria«, Azija pa je bila le geografski pojem, poli-
tičnih odnosov pa, če izvzamemo Otomanski imperij, ki pa je bil tudi delno evrop-
ski, ni bilo. Zanimive so besede Richelieuja, ki je rekel, da »dežele na oni strani At-
lantika nimajo nobene cene, za njih se ne splača preliti niti toliko krvi, kolikor bi je
bila pripravljena Evropa preliti za eno vas ali en mlin« (1648 la paix de Westphalie,
str. 35).
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WESTFALSKI MIR

Za predwestfalski sistem, ki je veljal v obdobju pred tridesetletno vojno,7
je bilo značilno, da je bil vladar ozemlja popoln suveren, nad seboj je
priznaval le boga, ki pa je imel na zemlji mnoge »predstavnike«. Ni ob-
stajala suverenost na področju religije, ta pa je opredeljevala vrednote,
obveznosti, prepovedi in tudi sankcije za njihovo nespoštovanje. Univer-
zalnost vrednot, seveda na območju določene religije, je bila značilnost
predwestfalskega sistema.

Westfalski sporazumi8 niso bistveno spremenili ustavnih in političnih
struktur, pomembno pa je, da so princem dodelili Landeshoheit, to je oze-
meljsko suverenost. Imeli so pravico napovedovati vojno in vstopati
vanjo ter sklepati zavezništva (Jus armorum et foederis), sporazumi pa jim
niso dovoljevali delovati proti Svetemu cesarstvu, ki pa je v tem času že
močno izgubljalo veljavo in ta določba praktično ni bila pomembna (1648
la paix de Wastphalie, 1998; str. 119). Novi sistem je temeljil na načelu
Quius regio eius religio, kar dejansko pomeni, da vladar sam izbira religijo,
torej je postal tudi na verskem področju neodvisen. Postal je popoln
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4 Odnosom med političnimi entitetami, ki so jih poosebljali njihovi vladarji pred skle-
nitvijo westfalskega miru, pravim predwestfalski sistem. Med tridesetletno vojno so
bila bistvena verska prepričanja oziroma verske pripadnosti. Ferdinand iz Štajerske,
kasneje Ferdinand II., je imel trden namen ponovno zavzeti in rekatolizirati območ-
je v cesarstvu, izgubljeno za katolicizem, je pa hkrati želel okrepiti svojo cesarsko
moč v odnosu do princev v cesarstvu.

5 Z izrazom postwelfastska paradigma razumem odnose med državami in naddržav-
nimi tvorbami, ko westfalski sistem ne velja več, to je v postwestfalskem obdobju,
ki se je začelo konec 19. stoletja. Postwestfalskemu obdobju v 21. stoletju pravim
tudi postmoderno obdobje.

6 Z izrazom globalizacija razumem soodvisnost držav, ekonomij, ideologij ter vpliv
splošno dostopnih informacij in proizvodov kulture na vsakega posameznika.

7 Z defenestracijo dveh kraljevih regentov in njihovega sekretarja, ki so jih vrgli skozi
okna praškega gradu leta 1618, se je začela tridesetletna vojna. Tri nesrečneže so ob-
tožili ponarejanja cesarsko-kraljevega pisma v škodo protestantov. Pismo naj bi po
pričakovanjih protestantom dajalo posebne ugodnosti, a ker naj bi bilo ponarejeno,
naj bi se te ugodnosti zmanjšale. Pisma niso hoteli ratificirati in prišlo je do oborože-
nih spopadov. Luteranci, ki so se jim pridružili neoultrakisti, kalvinisti in pripadniki
Bratske enotnosti, so se borili proti katolikom. Sprva je bila v manjših spopadih
udeležena protestantska Bohemia proti silam njenega katoliškega kralja. V vojno so
se zaradi obrambe verskih načel (seveda tudi zaradi drugih, a manj pomembnih po-
polnoma posvetnih motivov) polagoma močno vpletle poleg tedanje Avstrije še Špa-
nija, Francija, Švedska in mnoge druge evropske politične tvorbe. Čeprav se Anglija
ni neposredno vpletla v vojno, pa je podpirala nekatere celinske države. Prišlo je do
zelo dolgotrajne vojne neverjetnih razsežnosti.

8 Westfalski mir je bil dosežen z westfalskim kongresom, ki se je končal leta 1648, ko
je bil podpisan sporazum iz Münstra med cesarjem Svetega cesarstva Ferdinandom
III., francoskim kraljem Ludvikom XIV. in princi nemških dežel. Več o tem v: 1648
la paix de Westphalie, Paris, 1998.
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suveren. Vzpostavitev suverenosti je imela za posledico nastanek usta-
nov sodobne diplomacije (Gilpin, 1990: 114).

V zgodovini človeštva poznamo tri osnovne vzorce globalne ureditve.
Prevladoval je vzorec civilizacijskega konflikta, ki je vodil k univerzalne-
mu imperiju. Poznamo združitev Kitajske pod dinastijo Ch žin, Indije
pod Monguli, perzijskega imperija in rimskega, po katerem je ta vzorec
dobil ime Pax romana. Lastnosti univerzalnega imperija navaja naslednji
opis: »Svetovne sile brez rivalov so razred zase. Nikogar ne sprejemajo za
sebi enakega, hitro imenujejo njim lojalne prijatelje ali amicus popoli Ro-
mani. Ne poznajo sovražnikov, ampak le upornike, teroriste in maloprid-
ne države. Se ne bojujejo več, ampak kaznujejo. Niso v vojni, ampak us-
tvarjajo mir. So zelo jezne, če vazali ne delujejo kot vazali« (Bender, 2003:
155). Drugi vzorec je vzorec bipolarnosti. Atene-Šparta, Rim-Kartagina,
ZSSR-ZDA. Tretji vzorec pa je vzorec multipolarnosti, ki obstane z balan-
siranjem moči (Balance of power) (Gilpin, 1990: 114). »Westfalski mir je
vzpostavil polivalenten sistem držav, zaznamovan z manevriranjem nje-
nih članov za dosego individualnih ciljev. Znotraj tega sistema so države
upoštevale omejitve, povzročene s strani moči drugih držav, toda redko
so vzpostavile koordinirane akcije dolgoročnejše narave« (Schuller in
Grant, 2003: 37). Sistem balansiranja moči je temeljil na treh načelih.
Prvo: najpomembnejša, tako rekoč edina naloga zunanje politike je bila
skrb za varnost nacionalnih interesov (le) svoje države. Drugo: lastne
vrednote in vrednote drugih držav oziroma družb niso bile predmet zu-
nanje politike. Tretje: vojna je bila podaljšan instrument zunanje politike
in ne sredstvo za uničevanje drugih družb. »Mednarodna politika, ki te-
melji na interesih, ni nujno perfektna, toda ima to prednost, da lahko
omejuje konflikte, o razlikah se je mogoče pogajati, možno je poiskati
kompromise. Nasprotje temu pa je politika, ki je zasnovana na socialnih,
ekonomskih in verskih vrednotah. Konfliktov ni mogoče omejevati, saj
se o vrednotah ni mogoče pogajati in vrednote ene družbe morajo prevla-
dati nad vrednotami druge« (Gilpin, 1990: 137). 

V obdobju westfalskega sistema diplomacija predstavlja svojega suve-
rena, se v njegovem imenu pogaja, v njegovem imenu daje sporočila dru-
gim. Veleposlanik ima dejansko polna pooblastila (plenipotentiary) svo-
jega suverena. Možnosti komunikacij z matično domovino so skromne,
diplomacija na terenu deluje samostojno, upoštevaje okvirna in občasno
konkretna navodila iz matice.
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POSTWESTFALSKO OBDOBJE

Konec devetnajstega stoletja so se že kazali prvi znaki novega načela
medsebojnega organiziranja držav. Rojeval se je multilateralizem. Države
so začele na nekaterih, sprva le redkih področjih, združevati svoje pogle-
de in aktivnosti. Ustanavljale so se meddržavne ustanove kot na primer
Donavska rečna komisija ali Mednarodna poštna zveza. Počasi je na ne-
katerih področjih prišlo do odstopanja od ozkih individualnih pogledov.
V dvajsetem stoletju so se mnoge evropske države odrekle načelu delova-
nja vsake države zase. Iz svojih hegemonskih ambicij so ustvarile poveza-
ve, uporabile spoznanja in možnosti, ki so jih ponujali dosežki industrij-
ske revolucije, in prišlo je do uničujoče prve svetovne vojne.

Od sredine devetnajstega stoletja je bilo vzdrževanje sistema balansi-
ranja moči vse težje. Tehnološke, socialne in politične razmere so se spre-
minjale. Politične razmere so spodnesle temelje za do tedaj tradicionalno
diplomacijo, ki je bila bistvena za delovanje sistema balansiranja moči.
»Pojav reprezentativnih vlad, naraščajoč pomen javnega mnenja in poja-
vi nacionalizma so onemogočali delo diplomatov« (Gilpin, 1990: 125). Ni
bilo več mogoče, da bi državniki sprejemali odločitve le na podlagi racio-
nalnih kriterijev in nacionalnega interesa. Pomembno vlogo so igrali zah-
teve po svoji pravici, nacionalna čast, maščevanje, nacionalistične aspira-
cije ter težnje narodov po samoodločbi. Naraščajoča emocionalnost je
dosegla vrh na versajskem kongresu leta 1919, kjer so se zmagovalci žele-
li maščevati poražencem in so jih hoteli kaznovati, ne upoštevajoč stabil-
nosti in sožitja v prihodnosti. Westfalskega sistema dokončno ni bilo več.
Uničujoči dve svetovni vojni sta prepričali države, da so se, kot še nikoli
dotlej, oprijele tudi multilateralnega načela. Multilateralni način dela v
obdobju po prvi svetovni vojni ni prinesel pričakovanih učinkov. V dvaj-
setih in tridesetih letih dvajsetega stoletja razprave v okviru Lige narodov
niso privedle do potrebnih akcij. Namesto da bi se države učinkovito
uprle japonskim provokacijam do Kitajske, italijanski agresiji do Etiopije
ali grožnji nacizma, so se evropski voditelji izčrpavali v neskončnih raz-
pravah. Ustanovitev Organizacije združenih narodov leta 1945 in njihova
ustanovna listina sta pomenili osvežitev v mednarodnih odnosih. »Usta-
novna listina je uspela v svojem cilju, da ustvari sodelovanje med država-
mi in pomeni temelj za skupne akcije na nekaterih posebej pomembnih
področjih. Je tudi utrdila razmere, ki so v obdobju dveh generacij oprede-
ljevale obnašanje držav. Države so v obdobju Združenih narodov delova-
le ali po multilateralnem načinu – kar je bila oznaka za naprednost – ali
pa po načelu unilaterizma, ta je imel prizvok atavizma, nereda in nazad-
njaškosti« (Schuller in Grant, 2003: 37). 

Obdobje od konca druge svetovne vojne do konca dvajsetega stoletja
zaznamuje bipolarna svetovna ureditev ob močnem multilateralnem de-
lovanju. Bipolarna ureditev je pomenila temelj za sorazmerno urejen
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svet, razdeljen v glavnem na dva pola, ki sta si stala nasproti, a se nista
nikoli spopadla v vojaškem smislu. Bila sta pa v tako imenovani hladni
vojni. Z nevojaškimi sredstvi sta skušala drug drugega prizadeti ter eko-
nomsko, socialno in politično uničiti. ZSSR je premoči ZDA podlegla in
konec stoletja je bil tudi konec bipolarne ureditve. Med celotnim obdob-
jem bipolarne ureditve je aktivno delovala multilateralna diplomacija.
Značilno pa je, da je delovala na racionalni podlagi. Emocionalnosti, kot
so maščevanje, uveljavljanje zgodovinskih pravic, nacionalna čast, neto-
lerantnost do drugih civilizacijskih norm, niso bile vodilo pri delovanju
diplomacije in niso bile predmet multilateralne zunanje politike. Multila-
teralna politika se v tem obdobju ni primarno zavzemala za univerzalne
vrednote, ki jih seveda vsaka civilizacija razume po svoje, kot pač izvira
iz njenih tradicij, religije in tudi interesov političnih elit. To obdobje je
bilo obdobje racionalne politike, ki je temeljila predvsem na interesih in
ravnovesju dveh polov. Njuno ravnovesje je temeljilo na vojaški moči.
Tudi pomen vrednot ni bil zanemarljiv, predvsem v zadnjem obdobju ob-
stoja ZSSR, vendar je bila vojaška moč glavni vzdrževalec ravnovesja. Si-
stema balansiranja moči ni bilo več, a mednarodna politika je bila še
vedno zasnovana na racionalnih interesih in manj na vrednotah. Možno
se je bilo pogajati in iskati kompromise. Trditev, da je politika tedanjega
časa temeljila predvsem na interesih in ne na vrednotah, lepo potrjuje
dokument Problemi ameriške politike glede na nacistično boljševistično
vojno, ki je bil obravnavan na Svetu za zunanje odnose ZDA teden dni po
objavi Atlantske listine leta 1941. Nekaj citatov: »Če se boljševistični re-
žim obdrži: ali naj si Amerika prizadeva obdržati ravnotežje med (povoj-
no) Nemčijo in Rusijo s pomočjo oblikovanja od obeh neodvisnih vme-
snih držav? Če boljševistični režim pade – ali naj si Amerika prizadeva
obnoviti ruski boljševizem ali naj se Amerika zgleduje po Hitlerju in do-
pusti množično preseljevanje narodov, da bi oblikovala vmesno območje
med Nemčijo in Rusijo? Če bo po boljševističnem režimu nastal režim so-
delovanja z Nemčijo: ali naj si ZDA prizadevajo preprečiti temu režimu
ustanoviti nadzor nad transsibirsko železnico?« Najbolj dragocene pa so
sklepne teze razprave: »Vojaški izid te vojne ne bo odločil samo o usodi
boljševističnega režima, ampak lahko sproži velikanski proces pregrupa-
cije sil od Bohemije do Himalaje in Perzijskega zaliva. Strani zgodovine
se vnovič odpirajo, zemljevidi se barvajo na novo. Ključ za to leži v reor-
ganizaciji Vzhodne Evrope, v oblikovanju vmesne cone med Tevtoni in
Slovani. V interesu Amerike je usmeriti moči v konstruktivno rešitev
tega problema … (Naročnicka, 2004: 117).9 Za našo razpravo ni pomem-
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9 Dokumentov, ki kažejo na striktno politiko interesov, bi v arhivih iz tedanjega ob-
dobja tako rekoč vseh v konflikt vpletenih držav našli še zelo veliko, čeprav takšne
politike niso v skladu z vsebino Atlantske listine, objavljene 4. 8. 1941, torej mesec
in pol po Hitlerjevem napadu na SZ. Atlantska listina je deklaracija vlad ZDA in VB
ter se običajno razlaga kot seznam demokratičnih načel in skupne opredelitve ciljev
vojne, s poudarkom na zanikanju teženj po ozemeljskih in drugih pridobitvah. (Na-
ročnicka, 2004: 116) 
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bna vsebina tega dokumenta. Pomembno je, da v razmišljanju ne nepo-
membnega ameriškega političnega telesa ni zaslediti nobenih vrednot,
nobenih etičnih ali moralnih načel. V tistem času je, če izvzamemo pro-
pagandno retoriko, zunanja politika sledila predvsem načelom realne po-
litike, temelječe na interesih. Ravno ta politika pa je, čeprav na videz ne-
moralna, omogočala kompromise, in prišla, vsaj kar se varnosti tiče, do
sorazmerno ugodnih rešitev. 

Konec sedemdesetih let dvajsetega stoletja je bilo nekaterim analiti-
kom jasno, da dvopolni sistem ne bo dolgo zdržal. V ekonomski moči
tako imenovanega vzhodnega bloka so se kazale resne težave. Civilna
družba, čeprav s pomočjo represivnega mehanizma težko delujoča, pogo-
sto v tajnosti, je kljub vsemu imela razdiralne učinke za v tem bloku pre-
vladujoči socialistični družbeni sistem. Že pred skoraj tridesetimi leti se
je pojavilo vprašanje: »Ali lahko model evropske postwestfalske ‘družbe
držav’ (Society of states) postane model za nastajajoči novi svetovni red?
Svetovna zgodovina je bila polna medcivilizacijskih konfliktov: Grki
proti Perzijcem, Rim proti Kartagini, Moguli proti Hindu, Han proti
Mongolom, islam proti krščanstvu. Ali je ena civilizacija prevladala nad
drugo ali pa je bilo sožitje produkt izčrpanosti po več desetletij, če ne sto-
letij trajajočih medsebojnih smrtnih konfrontacijah? Ali bo obdobje, v
katero vstopamo, vrnitev v medcivilizacijske konflikte ali pa bo možno
vzpostaviti sistem globalne družbe in sožitja v miru?« (Bull, 1977: 139)

V obdobju po drugi svetovni vojni deluje diplomacija v veliki meri
multilateralno. Diplomacija se oklepa tradicionalnih oblik delovanja,
vendar upošteva interese skupin, ki jih njihova država tvori z drugimi. Še
vedno je zunanja politika v celoti in dejansko formalno podrejena oblasti
v svoji državi in naj bi delovala v nacionalnem interesu svoje države, a
zaradi soodvisnosti med državami suverenosti v postwestfalskem smislu
ni več.

ENAINDVAJSETO STOLETJE

»Westfalski sistem je danes v krizi. Principi ne veljajo več, a neke alterna-
tive, s katero bi se večina strinjala, še ni. Nevmešavanje v notranje zade-
ve drugih držav je bilo opuščeno v prid konceptu univerzalne humani-
tarne intervencije ali univerzalne pravičnosti. Tega niso opustile le
Združene države Amerike, temveč mnoge zahodnoevropske države«
(Kissinger, 2001: 21). »Nekdaj nezaželeno, celo prepovedano vmešavanje
v notranje zadeve posameznih držav je danes sprejeto kot osnova delova-
nja številnih mednarodnih institucij« (Jazbec, 2005: 4). Dve značilnosti
opredeljujeta obdobje, v katerem trenutno smo in ki ga nekateri imenu-
jejo ‘postmoderno obdobje’: ameriška globalna moč, ki nima primere v
zgodovini, in intenzivnost globalnih interakcij, kar je prav tako brez pri-
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mere v zgodovini. Rezultat globalnih interakcij pa je bistveno zmanjšanje
pomena državnih mej, neupoštevanje tako imenovanih notranjih zadev
posameznih držav ter poudarjanje ‘splošno veljavnih’ vrednot. 

»De facto se je pojavila prva globalna prestolnica. To ni New York, kjer
se Generalna skupščina vseh nacionalnih držav periodično sestaja. New
York bi bil postal svetovna prestolnica, če bi prišlo do svetovnega reda,
temelječega na sodelovanju držav, temelječem na legalni fikciji enake su-
verenosti. Toda do takšnega sveta ni prišlo in takšen pogled je postal
anahronizem, upoštevaje nove realnosti transnacionalne globalizacije in
nastanek zgodovinsko enkratne suverene ameriške moči. Pa vendar se je
pojavila svetovna prestolnica, ne med Hudsonom in East river, temveč na
bregovih reke Potomac; to je Washington DC« (Brzezinski, 2004: 132).
Odnos do vloge OZN se lepo vidi iz intervjuja M. Albright, kjer se je go-
vorilo o aktivnostih v Iraku in drugih zunanjepolitičnih vprašanjih. Na
vprašanje, kaj bi predlagala OZN, ni navedla nikakršnih političnih vpra-
šanj, ampak jim je svetovala, naj predvsem pomagajo žrtvam cunamija.
Njihovo vlogo je postavila predvsem v humanitaren in ne političen okvir
(Albright, 2005: 3). Globalna moč se med drugim realizira tudi v deja-
njih, ki nasprotnikom tako imenovanega Zahoda onemogočajo vsakršno
‘protizahodno’ aktivnost. Afganistan in Irak sta primera intervencij, s ka-
terimi se je želelo preprečiti nasprotnikom tako imenovanega zahodnega
sistema širjenje svojih idej in izvrševanje dejanj, ki bi bila izvršena na
podlagi takšnih idej. Značilne pa so argumentacije za takšne intervenci-
je, ki se opirajo na obrambo ali širjenje vrednot, kot so demokracija, ne-
terorizem, človekove pravice. 

Najpogosteje je zaslediti argument uvajanja demokracije. »Temelj ame-
riške zunanje politike je obramba demokracije povsod po svetu in ZDA
so brez milosti do območij s poudarjeno tiranijo.«10 Januarja 2005 je ame-
riška državna sekretarka »gospa Rice opredelila bistvene naloge ameriš-
ke diplomacije v naslednjih letih: združiti skupnost demokracij, da bi
zgradili mednarodni sistem, temelječ na vrednotah, ki jih spoštujejo
pravne države; okrepiti to skupnost demokracij, da bi se borili proti grož-
njam skupne varnosti« (Le Monde, 2005: 3). Seveda demokracija ni le si-
stem, v katerem obstajajo volitve. M. Albright je dejala: »Veliko sem se
ukvarjala z demokracijo in že dolgo je, odkar sem spoznala, da so volitve
le en element demokracije. Graditi je treba tudi mnogo drugih stvari«
(Albright, 2005: 3). 30. januarja 2004 na forumu v Davosu predsednik
National Democratic Institute of the USA izjavi, da so v bližnji prihodno-
sti štiri ključne demokracije: Ukrajina, Kolumbija, Nigerija in Indonezi-
ja.11 Čeprav gre očitno za države, ki imajo nafto ali pa prek njih tečejo
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10 Izjava Condoleeze Rice, bodoče ameriške državne sekretarke, na zagovoru pred ko-
misijo za zunanje zadeve senata, dne 18. 1. 2005. Izjava je navedena v članku »Con-
doleeza Rice et le combat contre la tyranie«, Le Monde, 20. 1. 2005, str. 1.

11 Izjava je navedena v članku: Jean-Marie Chauvier; Les multiples pièces de l’échiqu-
ier ukrainien; Le Mode diplomatique, Paris, januar 2005, str. 4.
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pomembne naftne poti in s tem povezane interese, naj bi šlo za uvajanje
demokracije kot vrednote. 

Drugi argument, ki ga pogosto zasledimo, je argument boja proti tero-
rizmu. »Težava je v tem, da je na vprašanje Američanov, proti čemu ali
proti komu naj se borijo v vojni proti terorizmu, ameriška administracija
odgovarjala izrazito nejasno … Opredeliti terorizem sam po sebi kot so-
vražnika je brezbrižno ignoriranje dejstva, da je terorizem smrtonosna
tehnika zastraševanja, ki jo uporabljajo posamezniki, skupine ali države.
Ni se možno vojskovati proti tehniki ali taktiki. Nihče ne bi, na primer,
za začetek druge svetovne vojne dejal, da je bila to bitka proti Blitzkriegu
… Če parafraziramo Clausewitza, je terorizem politika z drugimi sreds-
tvi« (Brzezinski, 2004: 28). Kljub nejasnosti pa retorika ostaja. Predsed-
nik ZDA pravi: »Irak ni nič drugega kot akcija v vojni proti terorizmu.
Naslednjič bomo videli iransko akcijo. Zlobneži, kjerkoli so, so sovražni-
ki. Na voljo imamo štiri leta in na koncu hočemo reči, da smo zmagali v
vojni proti terorizmu« (Le Monde, 2005: 1). V zvezi s poročilom National
Intelligence Councila glede vojne v Iraku preberemo: »Poročilo potrjuje,
da imamo pravo strategijo za zmago v vojni proti terorizmu« (McClen-
nan, 2005: 2). 

Pogosto zasledimo tudi sklicevanje na človekove pravice, med katerimi
se posebej poudarja svoboda. »Predsednikov nastop mandata je priča
moči demokracije, simbol našega zaupanja v ljudsko voljo in znak zaupa-
nja vseh tistih, ki imajo radi svobodo«.12

»Mnogi politiki, aktivisti in znanstveniki danes navajajo moralo in
vrednote kot osnovo za legitimno uporabo sile, ne da bi za to potrebovali
legalnost. S tem je prišlo do nove strukture legalnosti: uporaba sile je le-
gitimna, če je osnova zanjo moralna in pravična, toda nelegitimna, če je
osnova nemoralna in nepravična« (Hardt in Negri, 2004: 27). Seveda poli-
tika današnjega dne ni eliminirala z dnevnega reda nacionalnega intere-
sa. Želim poudariti, da to ni več dominanten razlog za zunanjepolitične
aktivnosti, ampak se je težišče razlogov za aktivnosti oziroma intervenci-
je prevesilo na stran vrednot. »Ne smemo poenostavljeno gledati na hu-
manitarno in univerzalistično retoriko diplomacije ZDA in njeno vojaško
akcijo kot fasado, za katero naj bi se skrivala osnovna logika nacionalne-
ga interesa. Priznati bi morali, da sta obe realni: dve konkurenčni logiki,
ki sta prisotni v istem vojaško-političnem aparatu. V nekaterih konflik-
tih, kot je bil na primer na Kosovu, je bila humanitarna logika dominant-
na, in v drugih, kot na primer v Afganistanu, se zdi, da je bila primarna
logika nacionalnega interesa. Zdi se, da sta v primeru Iraka prisotni obe
logiki. Vsekakor pa sta v vseh teh konfliktih prisotni obe logiki, pač v
različnih odmerkih in različnih oblikah« (Hardt in Negri, 2004: 60). Poli-
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12 Navedena izjava je izvzeta iz govora predsednika ZDA Georgea Busha ob njegovi
uradni inavguraciji, 20. 1. 2005. V svojih govorih ob tej priložnosti je po trditvah ne-
katerih medijev izrekel besedo svoboda več kot štiridesetkrat.
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tika današnjega dne se tako rekoč ne sklicuje na racionalne interese, ki
so seveda prisotni, ampak v veliki meri na vrednote. Ne gre za vrednote v
ožjem smislu, kot so dobro, želeno ali vredno. Tudi ne gre za vrednote v
širšem smislu, kot so dobro, lepota, pravičnost, resnica, krepost in sve-
tost. Gre za vrednote v najširšem smislu, kot so moralnost, religija, umet-
nost, znanost, ekonomija, politika, pravo in običaji (Krašovec, 2003: 95).
Kot smo dejali, politika največkrat operira z vrednoto demokracije, vred-
noto neterorizma in z vrednoto svobode. Vse te vrednote, ki imajo lahko
mnogo oblik, pa definira na sebi primeren način. Zagotovo je globalno
uveljavljanje teh vrednot – ki pa v obliki, kot jih razumejo in zagovarjajo
vodilne sile, niso vsem okoljem lastne ter jih težko sprejemajo – povzro-
čilo odzive. »Nobena od kultur/civilizacij, ki so jih ustvarile monoteistič-
ne religije, ni monolitna in brezčasna. Kljub razlikam med njimi je na vse
vplival svet, ki jim je skupen. Časi se spreminjajo in religije se spreminja-
jo z njim, vendar na svoj način. Osupljiva značilnost sedanjosti je, da se
niti ena velika politična stranka kjerkoli na svetu niti ne pretvarja, da si
želi spremeniti kaj pomembnega. Ali bosta zgodovina in demokracija, če
drži, da sta se rodili kot dvojčici v antični Grčiji, skupaj tudi umrli? De-
jansko izobčenje zgodovine s strani dominantne kulture je spremenilo
proces demokracije v farso. Posledica je zmešnjava cinizma, obupa in es-
kapizma. To pa je prav okolje, naklonjeno razvoju najrazličnejših iracio-
nalizmov. Verska prenova s politično ostrino je v zadnjih petdesetih letih
cvetela v številnih kulturah. In ta proces še ni končan. Poglavitni razlog
je dejstvo, da je vse druge izhode zapečatil začetnik vseh fundamentaliz-
mov: ameriški imperializem« (Tariq, 2002: 285). »Vrača se čas negotovosti
in z njim postmoderna aktualizacija Hobbesove vojne vseh proti vsem.
Morda je to tudi neke vrste postmoderna tridesetletna vojna« (Jazbec,
2005: 6). Nekateri celo menijo, da obstajata dva pola. »Svet pa je še
vedno bipolarno urejen. Dobro in zlo. Svoboda in tiranija.«13

Nekateri sicer menijo, da se mora svet vrniti v westfalski sistem, saj
drugega ni na vidiku. »Tisti, ki so napovedovali zaton suvernosti, morajo
povedati, kaj naj ga nadomesti … V odsotnosti jasnega odgovora ni druge
izbire kot vrnitev k suverenosti države-nacije in sprejetje dejstva, da jo
moramo narediti močno in učinkovito« (Fukuyama, 2004: 163). Vendar
pa ni videti, da bi se svet v ta sistem vračal. V predvidljivi prihodnosti vr-
nitve v nekakšen »novi Westfal« ni pričakovati. Smo v obdobju, ko po
Gilpinu »konfliktov ni mogoče omejevati, saj se o vrednotah ni mogoče
pogajati in vrednote ene družbe morajo prevladati nad vrednotami
druge«. (Gilpin, 1990: 137). To stanje ni lokalno ali regionalno, temveč
globalno. Kakšne cilje naj si diplomacija zadaja in kako naj v teh razme-
rah deluje, je ključno vprašanje diplomacij sedanjega obdobja. 
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13 Navedena misel je zapisana v članku: Barbara Šurk, Ameriški maratonci ne tečejo
zadnjega kroga; Delo, 22. 1. 2005, str. 5.
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CILJI DIPLOMACIJE BLIŽNJE PRIHODNOSTI

Z westfalskim sistemom se je vzpostavila suverenost držav in s tem di-
plomacija kot orodje suverene države. Ali bo diplomacija v svetu omeje-
ne suverenosti še potrebna? Izkušnja držav, dolgoletnih članic EU, kaže,
da diplomatske aktivnosti med državami članicami zaradi članstva v EU
in z njim omejene suverenosti niso bile zmanjšane ali celo nepotrebne,
temveč so se okrepile (Paschke in Report, 2000). Diplomacija, seveda v
prilagojeni vlogi, bo kljub opisanim spremembam še vedno zelo potreb-
na.14 Čeprav naj po Gilpinu konfliktov ne bi bilo mogoče omejevati, ker
se o vrednotah ni mogoče pogajati, pa iz tega ne moremo potegniti skle-
pa, da diplomacije ne bomo več potrebovali. V postwestfalskem sistemu
so vrednote pridobile pomen, a nacionalni interes ni izginil, le njegov
pomen je manjši. Prostor za delovanje diplomacije se je zožil, a ne izničil.
Ker pa se o vrednotah ni mogoče pogajati in so zato možnosti konfliktov
večje, bo delo diplomacije težje. 

Poiskati želimo odgovor na vprašanje, katere cilje naj bi diplomacija v
globaliziranem svetu, v katerega smo vstopili, želela doseči. »Mnogi mi-
sleči opazovalci se zanašajo na ekonomsko rast in na novo informacijsko
tehnologijo, kar naj bi pripeljalo svet bolj ali manj avtomatično v stanje
izobilja in politične stabilnosti. To je iluzija. Svetovni red potrebuje kon-
senz, ki upošteva razlike med naprednimi in manj naprednimi, ki so spo-
sobni spodnesti stabilnost in napredek. Konsenz mora biti takšne nara-
ve, da manj razviti vidijo perspektivo, da se bodo dvignili s pomočjo
lastnih prizadevanj. Brez takšnega konsenza bo prišlo do turbulenc, tako
znotraj narodov kot med narodi« (Kissinger, 2001: 227). Najpomembnej-
ša naloga diplomacije bo iskanje konsenza, takšnega, ki bo vzdrževal sta-
nje ali pa privedel države v stanje, v katerem ne bo »prišlo do turbulenc«.
Diplomacija je tista, ki naj konflikte preprečuje. Povsod to najbrž ne bo
mogoče, ponekod ne bo potrebno, v mnogih primerih pa bo mogoče
konflikte preprečiti, čeprav bi do njih prišlo brez diplomatskih prizade-
vanj. 

Za delovanje diplomacije kjerkoli na svetu bi bilo v razmerah, ko se
uveljavlja pomen vrednot, potrebno zagovarjanje in propagiranje diplo-
macije konsenza. Konsenz ni kompatibilen z vztrajanjem pri svojih last-
nih vrednotah. Predstavlja protiutež poveličevanju vrednot in potreben
bi bil velik napor, da bi se sprejel konsenz kot nova in pomembna vred-
nota. V ta namen bi se lahko vključile vse majhne in srednje velike drža-
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14 »Človeka, njegovih idej, njegovih muh, njegove zvijačnosti in iznajdljivosti ne more
predvideti noben računalnik; le sočlovek, ki se mu približa, lahko vzpostavi z njim
človeško vez, določeno zaupanje. To je diplomacija davne preteklosti in to je hkrati
diplomacija prihodnosti … Veleposlaniške dejavnosti, ki so bile ustanovljene z
dnem, ko so vsa zla tega sveta ušla iz Pandorine skrinjice, ne bodo več potrebne 
tistega srečnega, morda oddaljenega dne, ko se bodo vsa zla vrnila v skrinjico. 
Mislim, da bo to ad kalendas graecas.« (Kunič, 2004: 199).
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ve s pomočjo javne diplomacije, to je aktivnosti diplomacije, s pomočjo
katere se v tujih okoljih v kar najbolj širokih krogih propagirajo ideje
svoje države. To je še posebej velika priložnost za uveljavljanje diploma-
cije malih držav. »Majhni nimajo moči, imajo pa lahko kredibilnost, ki je
mnogo bolj cenjena, kot se to zdi na prvi pogled« (Kunič, 2004: 35).
Majhni lahko mnogo dosežejo s pomočjo mehke (Soft Power) diplomacije
in znatno pripomorejo h globalni težnji po konsenzih ter težišče sistema,
ko westfalske suverenosti in balansiranja moči definitivno ni več, po-
maknejo stran od »Merkurja«, bolj na stran »Venere«. V obdobju, v kate-
rem smo, in v tistem, v katero prihajamo, je zagotovo eno najpomem-
bnejših področij delovanja diplomacije iskanje takšnega medsebojnega
konsenza, da prepreči konflikte. Če govorimo o diplomaciji, tedaj pre-
prečujemo konflikte z bilateralno, z multilateralno ali mrežno diploma-
cijo.

Velik pomen pri preprečevanju konfliktov ima bilateralna diplomacija.
Kishan našteje sedem področij bilateralne diplomacije, pomembnih za
varnost: zaščita varnosti lastne nacije, odnosi s sosedi, diplomatski priti-
ski, regionalna sodelovanja, urejanje mejnih vprašanj, medregionalno so-
delovanje in vzpostavljanje namenskih koalicij (Kishan, 2002: 58). Pri-
marna je zaščita varnosti lastne nacije, v ta namen pa je prva naloga
preprečitev oboroženega napada na svojo nacijo. Pred napadom sil Nata
na ZRJ so bili intenzivni de facto bilateralni razgovori v Rambouilletu,15

vendar je ZRJ vztrajala pri načelih oziroma vrednotah, ki so se ji zdeli po-
membnejši kot preprečitev napada na sebe. To je primer, ko bi morala
biti majhna država prilagodljivejša in popustljivejša, torej bolj upoštevati
interes od vrednot. Politika je kompromis možnega in ne vztrajanje pri v
svojih očeh najvrednejših idealih. 

Za odnose s sosedi Kishan meni, da so izmed vseh bilateralnih aktiv-
nosti najpomembnejši. Velike države bi morale upoštevati včasih očitno
psihološko podrejenost svojih manjših sosed. Majhni se težje branijo,
imajo običajno manj sposobno in manj z zaupnimi informacijami oprem-
ljeno diplomacijo, obe strani pa morata v primeru nesoglasij popustiti in
poiskati, če je le mogoče, kompromis. Negativni populistični naboj do
svojih sosedov je velika ovira za kompromise. Populizem poudarja vred-
note, o katerih se ni možno pogajati. V času, ko v svetu igrajo pomem-
bno vlogo vrednote, je dopuščanje ali celo spodbujanje k populizmu še
dodatno zmanjševalo pomen interesov in povečevalo vlogo vrednot, kar
pomeni dodatno nevarnost za nastanek situacij, ki so z diplomatskimi
sredstvi praktično nerešljive. Indijsko-pakistanski spor glede Kašmirja 
je primer s populizmom pregrete situacije; diplomacija je praktično 
nemočna.
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15 23. februarja 1999 so se končala pogajanja v Rambouilletu med ZRJ, Republiko Srbi-
jo in Kosovom ob asistenci EU, RF in ZDA. Dejansko so bili glavni pogajalci ZDA in
ZRJ, ki končnega sporazuma (Interim Agreement for Peace and Self-Government in
Kosovo) ni podpisala, in sledila je intervencija Nata na ZRJ.
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Kishan uvršča med področja bilateralne diplomacije tudi preventivno
diplomacijo. Pod tem pojmom razumemo tri področja delovanja: aktiv-
nost močne in pomembne države, ki za to, da bi ohranila mir, uporabi
spodbude, grožnje ali celo silo. S tem razumemo tudi mediacije, storitve
posamezne države ali pa regionalne skupine brez uporabe sile. Razume-
mo pa tudi delovanje nedržavnih akterjev, nevladnih organizacij in za-
sebnih prostovoljnih organizacij (Kishan, 2002: 61). Te aktivnosti so v
globaliziranih razmerah zelo pomembne in jih je treba spodbujati. Ven-
dar pa v primerih, ko gre za grožnjo zelo velike in pomembne države ali
celo hegemona nasproti majhni državi, to ne pride v poštev, saj ne bi
imelo nobenega zaznavnega učinka. Nobena država ne bi z uporabo pre-
ventivne diplomacije ustavila intervencije v Iraku. 

Multilateralna diplomacija lahko na področju iskanja konsenza naredi
zelo veliko. Prizadevati si je treba, da se kar najbolj intenzivirajo dejav-
nosti takšne diplomacije. V zadnjem času je očitno, da velike sile manj
uporabljajo oziroma spoštujejo to zvrst diplomacije. Intervencija v ZRJ je
bila izvedena brez odobritve Varnostnega sveta OZN, kjer bi bila pred-
hodna intenzivna razprava potrebna, morda celo vsaj nekoliko učinkovi-
ta. Napad na Irak je bil opravljen podobno. Ovse, ki je tipičen primer
organizacije, namenjene predvsem za delovanje preventivne diplomacije,
je v težavah, ker nekaterim njegovim aktivnostim nasprotuje Ruska fede-
racija. Vsekakor bi morali veliko bolj upoštevati mnenja, izražena v mul-
tilateralnih organizacijah.

Vendar pa multilateralna diplomacija v postmodernem obdobju ne
daje želenih rezultatov. Organizacije, ki uporabljajo terorizem kot meto-
do, niso organizirane niti kot samostojne entitete niti kot multilateralne
entitete. Delovanje tako bilateralne diplomacije kot multilateralne diplo-
macije je kot mehanizem obrambe proti takšnim organizacijam dokaj
neuspešno. Te organizacije, kot je na primer Al Kaida, delujejo po načelu
mreže. V mrežo so vključene poljubne točke delovanja, s takšnimi nalo-
gami, kot si jih same izberejo, ter s takšno intenziteto medsebojnih pove-
zav, kot se jim v danem trenutku zdi potrebna. Mreži je skupen temeljni
cilj delovanja, vsi ostali elementi organizacijske strukture pa so izjemno
fleksibilni. »Potreba po mrežni obliki moči povzroči, da je razprava o uni-
lateralizmu ali multilateralizmu brez smisla, saj mreže ne moremo nad-
zorovati z ene komandne točke« (Hardt in Negri, 2004: 61). Hardt in
Negri sicer razpravljata o potrebni vojaški organiziranosti, ki bi bila spo-
sobna parirati nevarnostim mrežno organiziranih terorističnih skupin, a
menim, da je v postmodernem obdobju organiziranost zunanjepolitične-
ga delovanja smiselno prilagoditi takšnim potrebam. Temu bi tudi lahko
rekli »ad hoc koalicije«, z ne vnaprej določeno intenziteto delovanja
posameznika ter medsebojnimi povezavami, ki se sproti prilagajajo po-
trebam. Delovanje takšne mreže bi bilo hitro, učinkovito in ne bi imelo
težav s članicani, ki skupnemu cilju niso naklonjene. Ni problema z
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vprašanjem veta, ni razprav o konsenzu. Kdor je »za«, ta je zraven, in to v
obliki in intenziteti, kot mu ustreza.

Ne glede na to, ali gre za bilateralno, multilateralno ali za mrežno di-
plomacijo, bi morale velesile pokazati več popustljivosti in tolerance. Z
uveljavljanjem ali celo z vsiljevanjem svojih vrednot te vrednote izgublja-
jo vrednost, njihov primarni pomen se spreminja in v nekaterih okoljih
prehajajo v antivrednote. Danes je v svetu že nekaj okolij, kjer demokra-
cija pomeni nekaj slabega, nesprejemljivega za njihovo kulturno in ver-
sko tradicijo. Tem okoljem pomeni demokracija zgolj sistem oziroma
orodje za uveljavljanje tuje nadvlade. Vsiljevanje vrednot, pa čeprav so s
strani večine svetovnega prebivalstva priznane kot spoštovanja vredne,
dobre vrednote prevrednoti. To zagotovo ni namen velikih sil, katerih
družben sistem temelji na takšnih vrednotah. Manj vsiljevanja, torej
manj »Merkurja« in več mehke moči, torej »Venere«, če parafraziramo
Kagana (Kagan, 2003: 3).

Drugačni prijemi so potrebni takrat, ko sovražna nacija ali pa skupina
dokazano in ugotovljeno s strani najpomembnejših multilateralnih orga-
nizacij poseže po terorizmu. Če hočemo dobiti vojno proti sovražniku, ki
uporablja terorizem, nas čaka dvodimenzionalni napor: moramo uničiti
teroriste, sočasno pa je treba krepiti politični proces, s katerim bi spre-
menili okoliščine, ki pomenijo plodna tla za terorizem.16 To seveda ne
pomeni, da zaščita pri samem sebi nasproti terorizmu ni potrebna. Nalo-
ga diplomacije pa je vzpostavitev ali pa krepitev procesa za spreminjanje
okoliščin, ki terorizem povzročajo. Gre za zapletene in dolgotrajne aktiv-
nosti, kjer naj ne sodelujta le neposredno vpleteni okolji, torej okolje, od
koder teroristi izvirajo, in okolje, ki se čuti od teh teroristov ogroženo.
Države, ki imajo politično in ekonomsko zmogljivost, da spreminjajo
okolje, od koder izvirajo teroristi, naj se še posebej aktivirajo. Primer je
Palestina: poleg ostalih, varnostno-obrambnih aktivnosti (o katerih tu ne
razpravljamo) bi se morali v urejanje ekonomskosocialnih razmer vklju-
čiti prav vsi tisti, ki k temu lahko kaj pripomorejo. Terorizem, ki je pone-
kod praktično postal način življenja, lahko deluje in želi delovati global-
no. Diplomacije konsenza v tem primeru ni mogoče predlagati. 
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16 Trditev je povzeta po Brzezinskem (2004: 30), ko opisuje, kako se je treba boriti
proti teroristom z Bližnjega vzhoda.
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SKLEP

Ena od značilnosti obdobja v enaindvajsetem stoletju, ki mu nekateri
pravijo tudi postmoderno obdobje, je, da imajo v zunanji politiki po-
membno vlogo vrednote. Čeprav se o vrednotah ni mogoče pogajati, pa
sistem ne temelji enoznačno na vrednotah, temveč je prisotna kombina-
cija nacionalnega interesa in vrednot, pri čemer imajo vrednote pomem-
ben delež. Diplomacija ne bo izgubila pomena, nasprotno, njena vloga se
bo krepila. Potrebovala bo več prizadevanj za doseganje istih ciljev, kot bi
jih v westfalskem sistemu, to je v sistemu prevladujočega nacionalnega
interesa. Kljub nekoliko zastarelemu konceptu multilateralne diplomaci-
je naj si diplomacija prizadeva, da ta diplomacija ostaja pomembna,
predvsem na področju preventivne diplomacije. Tudi bilateralna diplo-
macija je lahko preventivna diplomacija, in to je pogosto priložnost za
majhne države, ki lahko s svojo načelnostjo in kredibilnostjo pripomore-
jo k zmanjševanju intenzivnosti napetosti ali celo konfliktov. Za v dolo-
čenem trenutku pomembne cilje naj se diplomacija poveže v mrežo, ki
bo v postmodernem obdobju najverjetneje ena od pogostih oblik povezo-
vanja. Majhne države morajo v postmodernem obdobju kazati več prila-
godljivosti, pragmatizma in po potrebi popustljivosti, velike države pa
morajo pokazati več popustljivosti in tolerance. Več »Venere«, manj
»Merkurja«. Pomen naj pridobiva mehka diplomacija, ki je s sodobni mi
informacijskimi tehnikami lahko izjemno učinkovita. V globalnem smi-
slu je treba uveljavljati diplomacijo konsenza. V primeru dokazane in, to
posebej poudarjam, pri pooblaščenih multilateralnih organizacijah ugo-
tovljene uporabe ali pa trdnega namena uporabe terorizma »Venera« ni
priporočljiva. Potreben je odločen, nekompromisen in takojšen »Mer-
kur«. 
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RAZVOJ IN DILEME EVOP

Milan JAZBEC1

Varnost in zlasti obrambo lahko uvrstimo med ključna področja
evropskega integracijskega procesa. Povezovanje in sodelovanje
evropskih držav in njihovih armad ter s tem varnostnih in obram-
bnih sektorjev pomenita temeljni premik v evropskih integracijskih
procesih. Kot nekatera ključna vprašanja bodočega razvoja evropske
varnostne in obrambne politike (EVOP) bi zato lahko izpostavili: pr-
vič, ali dejstvo, da je bila EU utemeljena na konceptu preprečevanja
konflikta in odsotnosti moči, pomeni, da ne zna razpolagati z močjo
oz. da je celo nima; drugič, če želi EU res postati globalni dejavnik,
kako se izogniti pastem tekmovanja in posnemanja ZDA, in tretjič,
ali je EU sposobna predvideti bodoče varnostne grožnje, temu prila-
goditi svojo varnostno politiko in zagotoviti financiranje oblikovanja
mehanizmov, s katerimi se bo zmogla soočiti z ugotovljenimi grožnja-
mi in izzivi? Nadaljnji razvoj integracijskega procesa EU (ki je ključ-
nega pomena za razvoj EVOP) se kaže v petih razvojnih scenarijih:
prvič, scenarij Titanik; drugič, scenarij zaprtega evropskega jedra;
tretjič scenarij Monet; četrtič, scenarij EU kot odprtega gravitacijske-
ga območja, in petič, scenarij Evrope kot supersile. Kot najverjetnejši
se utegne pokazati kombiniran razvoj treh plasti (zaostajajoča inte-
gracija, napredujoča integracija, pospešeno napredujoča integracija),
v katerem države članice sodelujejo v različnih projektih in jim s tem
dajejo različno integracijsko hitrost in učinkovitost. Mesto Slovenije
v teh procesih je odvisno od jasne artikulacije ambicij, od načrtnega
dolgoročnega razporejanja omejenih resursov in od zmogljivosti obli-
kovanja dolgoročne razvojne politike, ki bo neodvisna od menjavanja
političnih garnitur. Integracijski proces EVOP lahko postane strateš-
ki, globalen in sinergičen, če bo EU zagotavljala napredek oz. razvoj
integracijskega procesa kot celote. Ta mora zato ostati odprt, večpla-
sten in fleksibilen. 
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1 Dr. Milan Jazbec, docent za področje sociologije diplomacije na Fakulteti za družbe-
ne vede Univerze v Ljubljani.
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UVOD

Iz dosedanje narave in dinamike integracijskega procesa EU bi bilo mo-
goče sklepati, da lahko varnost in zlasti obrambo uvrstimo med ključna
področja evropskega integracijskega procesa. Na pravkar navedeno po-
membnost tega področja vpliva tako dejstvo, da je bil izvorni namen us-
tanovitve EU preseganje zgodovinskih konfliktov na evropski celini, kot
tudi dejstvo, da tega cilja ni mogoče doseči samo s političnim in ekonom-
skim povezovanjem, ampak je nujno tudi povezovanje varnostnih in
obrambnih politik in struktur. Verjetno bi zato EVOP lahko opredelili kot
pojem oz. pojav, kot proces in tudi kot ambicijo. Navedeni trije vidiki
bodo določali potek in vsebino razmišljanja v tem prispevku.

Omenjeno predpostavko po eni strani podkrepljujeta dogovor z 
vrhunskega zasedanja v Helsinkih decembra 1999, kjer so sprejete odlo-
čitve o oblikovanju organov in sil na obrambnem področju, ter poleti
2002 tudi oblikovanje teh organov (političnovarnostni odbor, vojaški
odbor in vojaški štab). Vzpostavitev struktur za načrtovanje in izvajanje
delovanja omogoči tudi začetek konkretnih aktivnosti. Priča smo prvima
vodenima operacijama EU na Balkanu, in sicer Amber Fox (2002) in Con-
cordia (2003) ter uporabi mehanizma Berlin plus v Makedoniji in operaci-
ji Artemis 2003 v Kongu. Decembra 2003 EU na podlagi predhodnih raz-
prav in izkušenj iz omenjenih operacij sprejme svojo prvo varnostno
strategijo, v kateri predstavi načrte, ambicije in delovanje na tem področ-
ju. Dokument je kljub svojim šibkostim zelo pomemben vsebinski pre-
mik pri artikulaciji pogledov in konceptualizaciji politike na obrambno-
varnostnem področju (Jazbec, 2004). V nadaljnjem razvoju lahko kot
verjetno doslej ključen dogodek oz. dosežek izpostavimo začetek opera-
cije Althea v BiH leto dni pozneje. EU začne s to operacijo potem, ko je
Sfor končal svojo misijo v BiH in ko varnostnopolitične in druge okolišči-
ne v tej državi narekujejo drugačen in bolj širok pristop k nadaljnji iz-
gradnji in krepitvi nacionalnih ustanov ter njihovo usklajevanje z načeli
evropske integracijske prakse. Zato je mogoče trditi, da operacija Althea
pomeni doslej največji in najbolj zahteven projekt EU na obrambno-var-
nostnem področju.

Po drugi strani pa je treba poudariti, da gre v obravnavanem primeru
za področje, ki je bilo v evropski zgodovini tako generator kot tudi izva-
jalec oboroženih konfliktov in vojn med državami. To pomeni, da je bilo
delovanje znotraj tega referenčnega okvirja vedno izrazito nacionalne na-
rave. Svoj vrh so ti procesi gotovo doživeli v skoraj dvestoletni zgodovini
delovanja evropskih armad na načelu mobiliziranja oz. rekrutiranja iz-
jemno velikega števila vojakov, ki je bilo v obeh svetovnih vojnah, še zla-
sti v drugi, kombinirano z uporabo razvite vojaške tehnologije, kar je
omogočilo dotedaj nesluteno veliko število žrtev. Povezovanje in sodelo-
vanje evropskih držav in njihovih armad ter s tem varnostnih in obram-
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bnih sektorjev, ki je po koncu hladne vojne zajelo celotno evropsko celi-
no, zato pomeni temeljni vsebinski premik v evropskih integracijskih
procesih. Z gotovostjo je mogoče trditi, da se to dogaja na tistem področ-
ju, kjer je prenos pooblastil za kreiranje politike z nacionalnih na medna-
rodne ustanove zaradi številnih razlogov zaostajal za drugimi področji
evropskega povezovanja. Če smo prej zapisali, da je bil eden od prvotnih
impulzov za evropsko povezovanje prav namen preseganja vojn, bi lahko
hkrati dodali, da se preteklo nacionalno obnašanje evropskih držav
danes skozi razvoj integracijskega procesa spreminja v njihovo denacio-
naliziranje oz. globaliziranje. Prehod od izključno nacionalnega delova-
nja evropskih armad k njihovi tukaj poimenovani denacionalizaciji goto-
vo pomeni velik vsebinski, organizacijski in politični premik v evropski
vojaški, varnostni in obrambni praksi. Nadaljnji razvoj teh procesov je po
eni strani odvisen od razvoja evropskega integracijskega procesa kot ce-
lote in po drugi strani od nadaljevanja širitvenega procesa EU. Možni za-
stoji na obeh omenjenih področjih bi lahko prinesli ali pa spodbudili
pojav renacionalizacije evropskih armad oz. njihovega ponovnega mož-
nega oddaljevanja od načel sodelovanja.

Dosedanji razvoj evropskih integracijskih procesov na varnostnem in
obrambnem področju je pokazal, da so imele inicialno in ključno vlogo
zlasti Velika Britanija, Francija in Nemčija. Interakcije znotraj navedene
trojice2 in na obravnavanem področju so prav gotovo v veliki meri preže-
te s transatlantsko dimenzijo in še zlasti z odnosom (do) ZDA. V tem
okviru bo vsekakor zanimivo opazovati nadaljnjo evolucijo odnosa ZDA
do razvijanja EVOP (podpora zaradi razbremenitve lastnih zmogljivosti
in zadržanost zaradi možne konkurečnosti) ter ambicije nekaterih evrop-
skih držav, da bi se svojim delovanjem ne samo priključile prej omenjeni
trojki, ampak se poskušale s povečevanjem svojega vpliva na oblikovanje
EVOP tudi izenačiti z njimi. 
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2 Morda bi lahko tu predpostavili, da bo nadaljnje delovanje tega trikotnika pozitivno
vplivalo na razvoj EVOP, če bo zmogel obdržati svojo neinstitucionalizirano in vse-
binsko intenzivno dinamiko, ter da bodo poskusi posameznih držav razširiti njegov
okvir (štirikotnik, peterokotnik), kar se bo gotovo občasno pojavljalo, vplivali nega-
tivno. 
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NEKATERI VIDIKI RAZVOJA EVOP

Oceniti je mogoče, da je bil v minulih nekaj letih dosežen opazen premik
pri vsebinski konceptualizaciji EVOP ter pri vzpostavljanju njenih struk-
tur in izvedbi prvih operacij. V razvoju procesa tako opažamo precej pre-
poznavno dinamiko pojavljanja in krepitve posameznih njegovih ele-
mentov, ki so bili deloma predstavljeni v uvodnem delu. S tem je
delovanje EU na varnostnem in obrambnem področju v prvi polovici
tega desetletja pridobilo tisto dinamiko, ki je bila za EU nujno potrebna
že v predhodnem desetletju in zaradi odsotnosti katere je bila neuspešna
pri soočanju z varnostnimi izzivi v svoji neposredni soseščini (zahodni
Balkan). 

Dogajanje v letu 2004 je bilo v navedenem smislu gotovo izstopajoče.
Ključen premik pomeni sprejem pogodbe o evropski ustavi, ki naj bi po-
stala močan integracijski dejavnik. Zlasti v pravnem in političnem smislu
je bila ustava mišljena kot spodbuda nadaljnji integraciji, ki naj bi jo po
eni strani pravno racionalizirala in po drugi strani politično razširila in
poglobila, hkrati pa bi se do določene mere poenostavil postopek spreje-
manja odločitev, ki bi s tem postal učinkovitejši.3 V istem letu začne z
delom Evropska obrambna agencija (EDA) in steče oblikovanje bojnih
skupin (Battle Group Concept). Oboje temelji na spoznanju, da proces
EVOP ne bo uspešen brez povezovanja evropske obrambne industrije in
da Evropa potrebuje sile za posredovanje oz. za krizno upravljanje. Po
predhodnem oblikovanju struktur (odbori) in politike (varnostna strate-
gija) EVOP je bilo slednje logičen nadaljnji korak v razvoju procesa, ki je
časovno sovpadal z nekaterimi konkretnimi aktivnostmi (npr. priprave
na operacijo Althea). Sočasno z oblikovanjem besedila ustavne pogodbe,
kar je bil izrazit političen proces, pripravi Evropska komisija poleti 2004
v sodelovanju s skupino uglednih osebnosti posebno študijo, v kateri
oceni varnostne izzive in predlog razvoja mehanizmov za soočanje z
njimi. Osnovno sporočilo študije se osredotoči na poudarek o nujnosti
povezovanja varnostnega sektorja, gospodarstva in raziskovalnega po-
dročja. Predlog predvideva povečanje sredstev za raziskave ter njihovo
bistveno večjo aplikacijo, kar je doslej slabost EVOP, obenem pa s tem
najmanj posredno opozori na delovanje in krepitev načela mehke moči
kot tistega, ki je za EU, izhajajoč iz dosedanje prakse, tipičen.
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3 V zelo kratkem času po XV. slovenskih politoloških dnevih konec maja 2005 so naj-
prej državljani Francije in potem še Nizozemske na referendumu zavrnili ratifikaci-
jo ustavne pogodbe. To je bil nov element v dotedanjem razvoju integracijskega pro-
cesa, ki nanj (s tem pa tudi na EVOP) ni vplival pozitivno oz. je vplival drugače od
prehodnih pričakovanj. Koliko je bil ta vpliv negativen, bodo pokazale empirične ra-
ziskave, integracijski proces pa je vsekakor nekoliko zastal.
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Dileme

Referendumska zavrnitev besedila ustavne pogodbe pomladi 2005 v
Franciji in na Nizozemskem je v tem obdobju nazoren kazalnik zagat in-
tegracijskega procesa po lanski največji dosedanji širitvi. Vendar pa bi
bilo mogoče ne glede na omenjeni zastoj4 vseeno opaziti vsaj tri točke, ki
v strateškem smislu opozarjajo na nekatere ključne dileme bodočega raz-
voja EU in s tem posledično tudi na razvoj EVOP. To bi bile naslednje: pr-
vič, ali bi lahko dejstvo, da je bila EU utemeljena na konceptu prepreče-
vanja konflikta in odsotnosti moči, pomenilo, da ne zna razpolagati z
močjo oz. da je celo nima? Drugič, če EU res želi postati globalni dejavnik
oz. akter, kako naj se izogne pastem tekmovanja in posnemanja ZDA?
Tretjič, ali je EU sposobna predvideti bodoče varnostne grožnje, temu pri-
lagoditi svojo varnostno politiko in zagotoviti financiranje oblikovanja
mehanizmov, s katerimi se bo zmogla soočati z ugotovljenimi oz. dejan-
skimi grožnjami in izzivi?

V komentarju navedenih točk je gotovo mogoče zapisati, da prva po-
meni predvsem zgodovinsko izkušnjo, ki je v temeljnem smislu okarak-
terizirala EU kot politično tvorbo. Ta ne razpolaga z lastno konkretno
močjo, ampak s tistim, s čimer razpolagajo nacionalne države, ki so
njene članice. Odsotnost struktur, s katerimi bi EU lahko v prvem deset-
letju po koncu hladne vojne učinkovito (ali celo sploh) uporabljala moč
za upravljanje s konflikti in tudi z vojno na Balkanu, pritrjuje naši dom-
nevi, da ni niti zmogla niti znala upravljati z močjo, če je morebiti z njo
res razpolagala. Vzpostavljanje struktur in sil za krizno upravljanje v
zadnjih letih kaže, da EU skuša preseči stanje iz minulega desetletja, to
spoznanje pa pomeni vsaj delno pritrjevanje na zastavljeno vprašanje.

Ko ocenjujemo drugo navedeno točko, je verjetno mogoče zapisati, da
gre za aktualno vprašanje, ki se delno napaja iz pretekle izkušnje in
hkrati označuje zagate sedanjega položaja, ko se viri za delovanje znotraj
EVOP še vedno uporabljajo neracionalno, premalo povezano in premalo
(ali pa sploh še ne) sinergično, kar pomeni tudi premalo učinkovito.
Dejstvo, da EU v mednarodni politiki uporablja drugačne vzvode za
upravljanje s procesi in problemi, kot pa to počno ZDA (Kagan, 2004),
kaže na odgovor na vprašanje, zastavljeno pri tej točki: EU lahko deluje v
globalnih okvirih in tudi kot globalni dejavnik le z izvajanjem mehke
moči. To pomeni vztrajanje pri političnem dialogu, spoštovanju pravnih
norm in človekovih pravic ter jasni in trdni vpetosti v mrežo multilatera-
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4 V tej luči je treba omenjeni zastoj razumeti tudi kot rezultat integracijskega procesa
oz. kot močno opozorilo na nekatere njegove skrb zbujajoče vidike, npr. odtujenost
političnih elit, zapletenost sprejemanja odločitev, premajhno upoštevanje raznoliko-
sti Evrope in preveliki poskusi poenotenja postopkov, s katerimi naj bi ohranjevali
to raznolikost, neuspešnost pri vprašanjih temeljnega pomena – zaposlovanje, so-
ciala itd.
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lizma. Dejstvo, da tako delovanje gotovo ni mogoče ali pa je zelo oteženo
brez opiranja na (zavezniško) trdo moč, presega cilje pričujoče razprave
in zlasti opozarja na potrebnost povezanega in komplementarnega delo-
vanja obeh omenjenih dejavnikov, namreč EU in ZDA, in ključnih med-
narodnih organizacij na širšem evropskem prizorišču (Jazbec, 2005 b).
Pri uresničevanju ambicije, da naj EU ne bo strukturna zrcalna slika
ZDA kot globalnega dejavnika, je treba navesti vsaj tri razloge, ki ji to
otežujejo, in sicer vprašanje doseganja potrebnega finančnega vložka za
takšno delovanje, zelo zapleten sistem odločanja in odsotnost učinkovi-
tega načina delovanja v svojstvu globalnega igralca. Odgovor na vpraša-
nje, zastavljeno pri drugi točki, ostaja morda na teoretični ravni znotraj
pravkar komeniranih okvirjev, v praktičnem smislu pa je gotovo še
vedno nedorečena rezultanta navzkrižja nacionalnih in tudi mednarod-
nih interesov in njihovega uresničevanja. 

V tretji točki navedeno vprašanje pomeni za EU izziv, ki v veliki meri
izhaja iz njenih sedanjih zagat, je pa ključnega pomena za njeno bodoče
delovanje. Splošno rečeno, gre za sposobnost oblikovanja politike kot
take in v našem primeru EVOP, pri čemer je treba upoštevati naslednje
faze: sposobnost predvidevanja varnostnih izzivov oz. groženj, na tem
graditi ustrezno varnostno in obrambno politiko (zlasti sprejem strateš-
kih dokumentov), zagotoviti ustrezne finančne vire, s katerimi se bo za-
gotavljalo oblikovanje struktur in sredstev za soočanje z ugotovljenimi iz-
zivi, ter navedeno tudi izvajati, ob sprotnem preverjanju veljavnosti ocen
in zadostnosti virov. Navedeno za delovanje nacionalnih držav ne pome-
ni nič novega in sodi v tako rekoč vsakodnevne aktivnosti pri oblikova-
nju in izvajanju varnostne in obrambne politike, ki se močno naslanja na
uspešnost stalnega procesa obrambnih reform.5 Situacija pa je drugačna,
ko gre za sposobnost tako predstavljenega oblikovanja politike v med-
narodni organizaciji, kot je EU, kjer oblikovanje politike temelji na
upravljanju s prenosi pooblastil z institucij nacionalne države na skupne
organe. Morda je prav v tem stičišče vprašanja o globalizaciji in demokra-
tizaciji varnostnega sektorja, ponazorjenega na delovanju EU kot poten-
cialnega globalnega dejavnika.

Navedene strateške vidike lahko osvetlimo tudi z nekaterimi kon-
kretnimi primeri, iz katerih se vidi premajhna učinkovitost (morda celo
neučinkovitost?) EVOP v dosedanjem razvoju. Omenjen je že bil zaple-
ten sistem sprejemanja odločitev, navesti pa je še mogoče ključno
pomanjkljivost pri zagotavljanju strateškega zračnega in pomorskega
transporta, težave pri zagotavljanju nabora sil in zahtevno doseganje ni-
šnih zmogljivosti oz. izvajanje specializacij nacionalnih armad, ki zaradi
tega izvajajo radikalne strukturne spremembe. Domnevamo lahko, da bi
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5 Obrambne reforme so eden ključnih dejavnikov, ki zagotavljajo nacionalnim drža-
vam učinkovito vključevanje v multilateralne varnostne in obrambne mehanizme.
To velja tako za države članice Nata in EU kot za države kandidatke, čeprav ne v isti
meri in z enako dinamiko ter enako konkretno vsebino (prim. Jazbec, 2005 a). 
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sprejem ustavne pogodbe olajšal urejanje navedenih primerov, z goto-
vostjo pa tega ne bi mogli trditi. Morda pa dejstvo, da je proces oblikova-
nja EVOP, kot je bilo že navedeno, dosegel nekatere rezultate (vzpostav-
ljene strukture, sprejeta varnostna strategija, delovanje EDA itd.), priča,
da se bo razvoj nadaljeval, čeravno zagotovo brez spektakularnih rezulta-
tov. Seveda pa navedena vprašanja in dileme kljub temu ne bi smele od-
vrniti naše pozornosti od možnosti, da EVOP, ki do določene mere izraža
razvoj integracijskega procesa EU in je od njega v celoti odvisen, utegne
postati strateški, globalen in sinergičen. S tem pa že prehajamo na raz-
pravo o možnih različicah razvoja integracijskega procesa.

Scenariji

Ko govorimo o različnih razvojnih možnostih evropskega integracijskega
procesa in s tem v okviru naše teme tudi o razvoju EVOP, je kot precej
uporabno izhodišče za nadaljnje razmišljanje mogoče upoštevati pet raz-
vojnih scenarijev.6 Scenariji izhajajo iz različnih predpostavk možnega
razvoja EU in upoštevajo osnovna dosedanja in aktualna spoznanja o
vsebini in problemih integracijskega procesa ter predstavljajo zato pet
možnih alternativ njegovega razvoja. Gre za naslednje scenarije: prvič,
scenarij Titanik, ki predvideva razpad EU zaradi preobsežnega širitvene-
ga procesa in njegove posledične neobvladljivosti; drugič, scenarij zapr-
tega evropskega jedra, ki predvideva trdo razvojno varianto, zaprto za
širši krog držav članic; tretjič scenarij Monnet, ki predvideva klasičen in
počasen, a zanesljiv proces reform in širitve; četrtič, scenarij EU kot od-
prtega gravitacijskega območja, ki predpostavlja več različnih hitrosti
razvoja posameznih procesov in s tem različno stopnjo njihove intenziv-
nosti, proces pa je v tem primeru odprt za vse; in petič, scenarij razvoja
EU kot supersile, kar predvideva tudi v prihodnje velike širitve in močne
integracijske procese, kar bi pripeljalo do oblikovanja EU po vzoru ZDA.

Poskusimo sedaj v osnovnih potezah komentirati7 predstavljene sce-
narije glede na trenutno stanje evropskega integracijskega procesa. Z ve-
liko gotovostjo je mogoče trditi, da je preživetvena dinamika integracij-
skega procesa tako močna, da razpada EU še dolgo ne bo. Integracijski
trend je neprimerno močnejši od dezintegracijskega oz. v sedanjem raz-
vojnem trenutku sploh ni mogoče zaznati elementov slednjega. Morda je
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6 Scenariji, ki jih je izdelala ekipa v münchenškem inštitutu za aplikativne politične
raziskave CAP, so bili obravnavani na seriji petih delavnic o dolgoročnem razvoju
EVOP v organizaciji urada za varnostno politiko avstrijskega zveznega ministrstva
za obrambo. Scenarije je predstavil in komentiral Marco Algieri (Algieri et all, 2003).
V pripravi je zbornik prispevkov s teh srečanj. Avtor pričujočega prispevka se je
udeležil vseh omenjenih delavnic.

7 Komentar, ki sledi, je avtorjev.
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bil prvi vtis neposredno po obeh nepričakovanih referendumskih zavrni-
tvah nekoliko drugačen, vendar je že nekajmesečna časovna distanca
okrepila pravkar navedeno pozitivno trditev. Tudi za drugi scenarij bi
bilo mogoče ugotavljati, da je v osnovnem smislu preživet oz. da ni ak-
tualen. Četudi lahko govorimo o opaznem zastoju v širitvenem zagonu
oz. o pojemanju širitvenega navdušenja, je to še daleč od resnih razprav
o zapiranju ali pa vsaj pripiranju širitvenih možnosti. Opažamo določeno
zaskrbljenost nad sedanjim stanjem v EU in tudi o bodočih širitvah se ne
govori več tako pogosto in tako zavzeto, težko pa bi to ocenili kot nastaja-
nje zaprtosti do širšega kroga potencialnih držav kandidatk. Ne nazadnje
o tem priča napovedani začetek pogajanj s Turčijo in Hrvaško ter priča-
kovano članstvo Bolgarije in Romunije. Pri tem bi morda lahko zapisali
celo drugačno predpostavko, namreč da se bi prej kot zapiranje vrat kan-
didatkam zgodilo dejstvo, da posamezne države ne bi hotele (kar je sicer
manj verjetno) ali ne bi zmogle sodelovati v posameznih procesih. Kar se
tretjega scenarija tiče, bi morda dejansko lahko ugotavljali premik inte-
gracijskega procesa do določene mere v to smer. Po lanski veliki širitvi bi
se integracijski proces utegnil upočasniti že zaradi zahtevne organizacij-
ske dinamike in povečane upravljalske zapletenosti, medtem ko bo re-
formni proces nedvomno potekal naprej. Kljub njegovi upočasnjeni dina-
miki pa o nadaljevanju v tem trenutku skoraj ne more biti dvoma. Zdi se,
kot da bi bil četrti scenarij še najbližji današnji predstavi o nadaljevanju
integracijskega procesa. Znotraj EU obstaja kar nekaj projektov z očitno
različno notranjo dinamiko (npr. monetarna unija, schengenski režim),
ki so odprti za pridružitev, ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev in poli-
tični volji članic. Šibkost tega scenarija bi morda lahko bila v določenem
pomanjkanju očitne širitvene dinamike kot pomembne kohezijske sile.
Prav tako se zdi, da je peti scenarij precej malo verjeten in da ni realnih
možnosti za njegovo uresničitev. Menimo tudi, da njegova morebitna
uresničitev ni potrebna oz. da to ni cilj, h kateremu bi morala EU streme-
ti. Nedoseganje dinamike iz lizbonske razvojne strategije in odstopanje
od določb stabilizacijskega pakta v nekaterih ključnih državah članicah
našo domnevo zgolj potrjujeta. Tudi še vedno prešibka sposobnost prak-
tičnega delovanja EVOP, kljub operaciji Althea, govori slednjemu v prid.
Navedeno bi lahko strnili v nekaj ključnih značilnosti sedanje faze v
evropskem integracijskem procesu:8
a) Procesna dinamika je čvrsta in zanesljiva, čeprav morda ne več toliko

odmevna kot pred meseci. 
b) Zunanji okviri integracijskega procesa so pomemben mejnik, ki v veli-

ki meri preprečuje možno difuzijo, a tudi razvodenitev njegovih vse-
bin.
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8 Menimo, da propad ratifikacijskega procesa ustavne pogodbe samo podkrepljuje
navedene značilnosti.
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c) Integracijski moment je prevladujoč in ni mogoče zaznati elementov
dezintegracijskega.

č) Zunanji interes za članstvo je velik. Hipotetično gledano je tega intere-
sa v dolgoročnem smislu morda celo preveč (kje so meje rasti in širitve
EU?).

Po tej predstavitvi bi zato lahko z dodatno gotovostjo zapisali, da je
razvoj EU kot globalnega igralca tudi na varnostno-obrambnem področju
odvisen od čvrstosti in fleksibilnosti celotnega integracijskega procesa.
Razvoj EVOP utegne sicer biti razmeroma počasen, a obenem zanesljiv
in bo potekal na glede na zaplet z ustavno pogodbo. Vprašanje je, koliko
je to sicer ugodno za strukturno rast EVOP, vendar če bo EDA zmogla od
vzpostavitvene faze preiti k vsebinskemu funkcioniranju in če bo obliko-
vanje bojnih skupin sledilo vsaj okvirni dinamiki, potem proces kljub po-
časnosti ne bi smel doživeti večjih zastojev.

Ko se po teh razmišljanjih vprašamo, kateri od predstavljenih scenari-
jev bi bil v sedanjem trenutku najbolj verjeten, je gotovo mogoče pritrditi
tistemu, kar pravi Janning (2004): po njegovem je to scenarij kombinira-
nega in hkratnega razvoja treh plasti (zaostajajoča integracija, napredujo-
ča integracija, pospešeno napredujoča integracija), v katerem države čla-
nice po lastnem izboru in zmožnostih sodelujejo v različnih projektih
(npr. EMU, EVOP, Schengen itd.) in jim s tem dajejo različno integracij-
sko hitrost in učinkovitost. Za učinkovitost teh procesov je ključnega po-
mena kooperativno delovanje že omenjene velike trojke (Francija, Nem-
čija, Velika Britanija), ki ostaja vodilna, čeprav ne deluje kot skupina. 

Zato lahko zapišemo naše mnenje, da je končna rezultanta fleksibilna
in dinamična matrica s spreminjajočo se in rastočo notranjo strukturo ter
veliko stopnjo kohezivnosti. Sodelovanje posamezne države v posamez-
nih plasteh (zaostajanje, napredovanje, pospešeno napredovanje) naj-
manj srednjeročno jasno kaže, koliko bo država uspešna in kakšna bo
narava njenega sodelovanja v integracijskem procesu (pasivna opazoval-
ka, izvajalka sprejetega, aktivna tudi pri oblikovanju politike). To velja
tako za sodelovanje v celotnem integracijskem procesu kot tudi za sode-
lovanje v EVOP.

XXDRUGI DEL XX
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EVOP IN SLOVENIJA

Mogoče bi bilo zapisati, da je mesto Slovenije, kot še vedno nove članice
EU, v teh procesih odvisno od treh dejavnikov: prvič, jasna strukturna ar-
tikulacija nadaljnjih in razvojnih integracijskih ambicij, drugič, načrtno
dolgoročno razporejanje omejenih resursov, in tretjič, zmogljivost obliko-
vanja dolgoročne politične volje, ki bo izražala vsestransko zavzet odnos
in ki bo v temelju neodvisna od menjavanja političnih garnitur. Takšno
splošno in strateško stališče lahko pomeni ustrezno podlago za podrob-
nejšo, taktično razčlenitev integracijskega delovanja na različnih ravneh,
v različnih strukturah in področjih delovanja v EU, seveda vključno z
EVOP. Slovenski prispevek oz. sodelovanje bo kakovostno le, če bo za-
stavljeno in izvajano dolgoročno.

Izhajajoč iz navedenega in iz sedanje umestitve Slovenije v EU je raz-
vojno gledano edino pomembno uspešno vključevanje v projekte pospe-
šeno napredujoče integracije. To pomeni sodelovanje pri oblikovanju po-
litik, prispevek pri njihovem izvajanju (raziskovalno-aplikativni in v
manjši meri tudi participacija v sredstvih in mehanizmih) in sposobnost
zagotavljanja kritične refleksije. Poskusimo sedaj Janningov predlog apli-
cirati na odločitev o slovenskem predsedovanju EU v prvi polovici leta
2008. 

Z veliko verjetnostjo je mogoče predpostaviti,9 da se Slovenija v tem
primeru ni obnašala pasivno oz. da ni privolila v načelo zaostajajoče inte-
gracije oz. ga sprejela. Če bi, najverjetneje ne bi bila izbrana, da kot prva
nova država članica predseduje EU v tako kratkem času od članstva. Če
ji je to bilo ponujeno (najverjetneje ji je bilo), te ponudbe očitno ni zavr-
nila, saj bi v tem primeru ostala pasivna. Naslednja možnost predpostav-
lja, da je bilo omenjeno predsedovanje Sloveniji ponujeno, Slovenija pa
je to pobudo sprejela. Tako ravnanje bi lahko ponazorili z načelom na-
predujoče integracije: država članica sprejme pobudo in se loti njene ope-
racionalizacije. To pomeni, da je aktivna in da napreduje v integracij-
skem procesu, vendar ne na podlagi lastne pobude. Toda ostaja v jedru
procesa, spremlja njegov razvoj in deluje aktivno. Tretja možnost bi po-
menila, da je bila Slovenija aktivna in da je skušala sama dejavno vplivati
na pridobitev možnosti za predsedovanja EU; morda celo z ambicijo biti
prva nova država članica, ki bo predsedovala. Če se je to dejansko zgodi-
lo, bi to pomenilo uporabo načela pospešeno napredujoče integracije ter
jasno artikulacijo in v konkretnem primeru tudi izpolnitev ambicije biti v
vodilni integracijski skupini EU. Vsekakor pa to dejstvo dolgoročno že
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pomeni določeno prednost pred ostalimi državami, ki so v letu 2004 prav
tako postale članice. 

Če strnemo izkušnjo iz obravnavanega primera, je Sloveniji kot novi
članici uspelo pridobiti mesto najmanj v krogu napredujoče integracije,
morda pa tudi v krogu pospešeno napredujoče integracije. Toda sočasno
je glede na črpanje sredstev iz strukturnih skladov v letu 2005 pristala v
krogu zaostajajoče integracije. Kar se prevzema evra kot skupne valute
tiče, bo Slovenija na lastno pobudo med prvimi novimi članicami, ki bo
to dosegla, in bo zato pristala v krogu pospešeno napredujoče integracije.
Navedeni trije primeri zgovorno kažejo na zapletenost, fleksibilnost in
predvsem dolgoročno pomembnost aktivnega vključevanja v integracij-
ski proces ter na hkratno možnost sodelovanja v različnih ravneh oz.
hitrostih. Država članica, ki bo pristajala v različnih hitrostih integracij-
skega procesa, bo verjetno težko dosegla mesto v vodilni skupini najbolj
razvitih.

Članstvo v EU in ambicija biti v krogu pospešeno napredujoče integra-
cije gotovo pomeni, da je stalnost celovite družbene preobrazbe in prila-
gajanja ključ za razvoj in prosperiranje. S tega vidika je slovensko pred-
sedovanje EU 2008 ključen operativni izziv. Operativen zato, ker bo po
našem mnenju zahtevnejši del predsedovanja predstavljalo vodenje šte-
vilnih odborov in zagotavljanje usklajevanja oz. upravljanje procesov na
delovni ravni. To bo zahtevalo velik finančni, kadrovski in organizacijski
vložek (prim. Jazbec, 2002: 100–102), kar je v malih držav že po definiciji
izjemno zahtevno. Tako bo strateška raven predsedovanja manj obreme-
njujoča, saj se bo osredotočila predvsem na sprejemanje ključnih odloči-
tev. To bo odvisno od sposobnosti doseganja soglasja med voditelji držav
članic in manj od delovanja celotnega podpornega mehanizma predsedu-
joče države. Ugotovili bi lahko, da bodo tako za doseganje mesta v pospe-
šeno napredujoči integraciji kot za uspešnost predsedovanja pomembni
stalno zagotavljanje informacij o procesih in možnostih vključevanja
vanje, ambicija in sposobnost upravljanja s procesi ter sposobnost dose-
ganja oz. izgrajevanja konsenza med pogosto nasprotujočimi si stališči in
pogledi.
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SKLEP

Kot izhodiščno sklepno misel ugotavljamo odvisnost razvoja EVOP od
razvoja integracijskega procesa EU kot celote. Lahko bi sicer dodali, da
dinamika razvoja EVOP ni enakomerna z dinamiko razvoja EU, vendar
to ne spremeni ugotovitve o navedeni temeljni odvisnosti. Zato lahko
tudi trdimo, da integracijski proces EVOP lahko postane strateški, globa-
len in sinergičen, če bo EU zagotavljala napredek oz. razvoj integracijske-
ga procesa kot celote. Ta razvoj se nam kaže v obliki omenjenega Jannin-
govega kombiniranega razvoja treh plasti, kjer je vključevanje držav
članic vanje odvisno od njihove politične volje in od razpoložljivih virov
ter je dolgoročno ključnega pomena za uspešnost držav članic. 

K temu bi dodali oz. povzeli že predhodno predstavljeno mnenje, da
EU ne bi smela podleči morebitni skušnjavi oz. izzivu po tekmovalnosti
in posnemanju vloge in statusa ZDA, temveč bi morala razvijati svoje po-
tenciale v skladu z dosedanjo tradicijo (mehka moč in njena instrumen-
talizacija). Integracijski proces bi zato moral ostati odprt, večplasten in
fleksibilen. Tako bi se lahko vanj aktivno vključevale male države, ki se-
stavljajo večino držav članic. 

Za razvoj EVOP je to lahko pozitivnega pomena. Potem ko je EU na
področju varnostne in obrambne politike vsa devetdeseta leta iskala us-
trezen koncept in ob tem uprizorila nekaj izrazito ponesrečenih aktivno-
sti (povezanih zlasti z zahodnim Balkanom), je bilo minulih pet let v
znaku nekaterih pomembnih premikov. Mednje sodijo zlasti vzpostavi-
tev temeljnih struktur, sprejem varnostne strategije, dogovor z Natom o
uporabi mehanizma »Berlin +«, vzpostavitev EDA in začetek oblikovanja
borbenih skupin ter zlasti operacija Althea. Njen pomen je zlasti v preiz-
kusu učinkovitosti delovanja, sposobnosti EU usklajevati dejavnosti na
terenu in doseganja komplementarnosti. Zato bi bilo mogoče tudi trditi,
da propad ratifikacije ustavne pogodbe ne bo bistveno otežil razvoja
EVOP. Ta gotovo ne bo spektakularen (vprašanje je, če bi bil tak v prime-
ru izvedene ratifikacije), bo pa verjetno zanesljiv in se bo nadaljeval z
majhnimi koraki, kar je morda za aktualno vlogo EU (in s tem Evrope) v
svetu glede na njene performanse (mehka moč) dovolj. Po našem mnenju
bo odvisen predvsem od vlaganja v področja, kjer EU skozi EVOP beleži
kroničen primanjkljaj, zatem od vlaganja v oblikovanje enot in od spo-
sobnosti sprejemanja zavezujočih političnih odločitev o delovanju.

Slovenija ima kot nova članica in kot predsedujoča v letu 2008 vseka-
kor priložnost, da se dolgoročno uveljavi znotraj teh procesov in vanje
prispeva. Obstaja nekaj znakov, da bi zmogla sodelovati tudi v pospeše-
no napredujoči integraciji, a tudi nekaj opozoril, da se zlahka zdrsne v
območje zaostajajoče integracije. Navedeno je treba imeti v mislih tudi,
ko se oblikuje sodelovanje v EVOP, ki bo zavzemalo pomembno mesto v
času predsedovanja. Slovenija lahko tu prispeva tako, da se bo zavzema-
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la za razvoj EVOP in da ga bo podpirala, torej da ga ne bi ovirala bodisi z
nezadostnim poznavanjem bodisi s prevelikimi ambicijami. To se nanaša
tako na vsebino projekta kot na proceduralne vidike. Konkreten in de-
janski vpliv na potek procesa je v šestih mesecih, kolikor traja predsedo-
vanje, razmeroma majhen in se kaže predvsem v že omenjenem pozitiv-
nem, proaktivnem pristopu. 

Če navedeno, kar smo predstavili za Slovenijo, posplošimo na vse
nove članice EU, od katerih je večina malih držav, bi lahko zapisali, da bo
njihov prispevek odvisen zlasti od uresničljivih ambicij po vključevanju v
višje ravni integracijskega procesa, kar bo prispevalo tako k njegovi kre-
pitvi kot tudi h krepitvi EVOP. Zaradi navedenega verjetno ne bo bistve-
no manj dilem v razvoju EVOP, bo pa zato imel ta razvoj gotovo večje
strukturno zaledje za zanesljivejše napredovanje.
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GLOBALIZACIJA OBRAMBNE INDUSTRIJE: 
PRESTRUKTURIRANJE AMERIŠKIH 

IN EVROPSKIH OBRAMBNIH PODJETIJ

Erik KOPAČ1

Nacionalne obrambne industrije so spoznale, da so se svetovne raz-
mere spremenile in da so bile zato potrebne nekatere radikalne spre-
membe v njihovi strukturi. Povečana koncentracija obrambne proiz-
vodnje kaže, da je bila osrednja politična dilema obrambne industrije
med koristmi ekonomije obsega in koristmi konkurence počasi rešena
v prid ekonomije obsega. Avtor analizira prestrukturiranje obrambne
industrije s politično-poslovne perspektive ter primerja različne obli-
ke podjetniškega povezovanja od popolne združitve oziroma prevze-
ma do manj dramatičnih povezav, kot so strateška zavezništva oziro-
ma manjšinska lastništva in skupna vlaganja. Še posebej raziskuje
oblike čezmejnega podjetniškega povezovanja z vidika njihove pri-
mernosti pri prestrukturiranju politično izredno občutljive obrambne
industrije. Struktura analize vključuje evaluacijo razvoja prestruktu-
riranja ameriške obrambne industrije in identifikacijo glavnih dejav-
nikov osnovne dinamike sprememb te industrije. Takšna podlaga, ki
omogoča izvedbo primerjalne analize dejavnikov sprememb prisot-
nih pri prestrukturiranju evropske obrambne industrije, vodi do ugo-
tovitev, kakšen je položaj ameriških in evropskih obrambnih podjetij
glede na industrijske trende h globalizaciji.
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UVOD

Obrambna industrija se razlikuje od ostalih industrij tako po naravi svo-
jih proizvodov kot tudi po pomenu za nacionalno varnost in nacionalno
preživetje nasploh. Tradicionalno je to nacionalna industrija, v kateri ima
običajno država vlogo stranke, financerja in regulatorja. Šestdeset let po
drugi svetovni vojni ostaja nacionalni okvir tako še vedno ključen pri or-
ganiziranju in vzdrževanju obrambno tehnološke in industrijske baze.
Kljub temu pa je od konca hladne vojne obrambna proizvodnja izpostav-
ljena tudi mnogim spremembam. Zmanjšano povpraševanje po oboroži-
tvi in vojaški opremi ter stalna rast stroškov razvoja in razvojnih zahtev
glavnih oborožitvenih sistemov so povečali ekonomski pritisk na koncen-
tracijo in internacionalizacijo obrambne proizvodnje. Obrambna indu-
strija je zato vse bolj prisiljena slediti logiki prostega trga. 

Prestrukturiranje obrambne industrije po svetu je vedno bolj povezano
s čezmejnim sodelovanjem obrambnih podjetij. Pomemben del tega pre-
strukturiranja je v tem, da so tudi obrambna podjetja izven ZDA sprejela,
da morajo zmanjšati ali oslabiti nacionalni karakter, da bi lahko dovolj
samozavestno tekmovala z ameriškimi obrambnimi podjetji, ki so prva
spoznala, da konsolidacija prinaša mnoge koristi, kot so bolj konkurenč-
na industrija, ekonomija obsega, čezsektorske sinergije, večji tržni poten-
cial, manjše prekrivanje pri raziskavah in nižji stroški razvoja.

Na splošno se zdi, da je napredek ameriške obrambne industrije na
poti industrijske konsolidacije veliko večji od evropskega. Ameriški Bo-
eing, Lockheed, Northrop-Grumman in Raytheon niso samo velika
obrambna podjetja z letnim prometom med 15,3 in 20,5 milijarde USD
(SIPRI, 2004: 422), ampak imajo prednost tudi v tem, da služijo velike-
mu, zaščitenemu nacionalnemu trgu. Po podatkih iz leta 2003 so tako
ZDA porabile 107 milijard USD za oborožitev in vojaško opremo. Primer-
ljiv podatek za Veliko Britanijo, največjega evropskega kupca oborožitve
in vojaške opreme, je bil 10,4 milijarde USD. Vse evropske članice zveze
Nato pa so za oborožitev in vojaško opremo v letu 2003 skupaj porabile
40,5 milijarde USD. Na področju raziskav in razvoja ZDA še bolj preka-
šajo svoje evropske zaveznike. Tako so leta 2003 za obrambne raziskave
in razvoj ZDA porabile 58 milijard USD, evropske članice zveze Nato pa
samo 12,5 milijarde USD. Primerjava izdatkov izbranih držav članic
zveze Nato za obrambne raziskave in razvoj ter za nakupe oborožitve in
vojaške opreme je navedena v Tabeli 1.
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Tabela 1: Izdatki za obrambne raziskave in razvoj ter nakupe oborožitve
in vojaške opreme v izbranih državah Nata (v konstantnih 
milijardah USD za leto1999)

Država Obrambni R&R Nakupi oborožitve in vojaške opreme
1996 2000 2003 1996 2000 2003

Francija 5,1 3,1 4,6 7,9 5,3 9,7
Nemčija 1,9 1,3 1,4 3,9 3,4 3,9
Italija 0,8 0,3 0,3 2,1 2,3 3,5
Španija 0,3 0,2 0,2 1,3 1,1 1,1
VB 3,6 4,0 4,6 8,5 8,5 9,0
ZDA 32,2 27,3 51,6 69,8 57,2 95,2
Vir: The Military Balance 2000–2001; UN Report of the Secretary – General on objective information on military matters, including
transparency of military expenditures (A/59/192), 30. 6. 2004; SIPRI Military Expenditure Database (2005).

Velika obrambna podjetja so, ne glede na to, kje imajo svoj sedež, z us-
meritvijo k svetovni prodaji, z zagotovitvijo proizvodnih in včasih tudi
razvojnih zmogljivosti v nizu različnih držav in/ali graditvijo svetovne os-
krbovalne baze, nagnjena k izoblikovanju transnacionalnega oziroma
celo globalnega značaja. Ker imajo na izbiro usmeritev pomemben vpliv
tako poslovne kot tudi politične presoje, pa smo priča različnim mode-
lom prestrukturiranja obrambne industrije na obeh straneh Atlantika.

KONCENTRACIJA OBRAMBNE INDUSTRIJE

Devetdeseta leta prejšnjega stoletja so bila zaznamovana z obsežnim pre-
strukturiranjem obrambne industrije, ki je kot del trenda na poti k njeni
konsolidaciji vključevala tudi prodajo lastniških deležev velikih družb
(npr. Ford, IBM, GEC) v obrambnih podjetjih. Koncentracija obrambne
industrije je tako postala ključnega pomena za izogibanje podvajanj,
združevanje virov in širjenje tržnega deleža obrambnih podjetij. V so-
dobnem času je bila obrambna industrija veliko manj koncentrirana kot
primerljiva visoko tehnološka civilna industrija. Vseeno pa je od konca
hladne vojne ekonomski pritisk na koncentracijo imel za posledico tudi
veliko spremembo dojemanja vlad in politik glede vlog nacionalnih
obrambno tehnoloških in industrijskih baz. Prišlo je do povečanega spre-
jemanja nagnjenosti h koncentraciji obrambne industrije.
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Tabela 2: Spremembe v stopnji koncentracije svetovne obrambne 
industrije, SIPRI Top 100 podjetij

Delež Stopnja koncentracije (% od SIPRI Top 100)
podjetij Prodaja orožja in vojaške opreme Celotna prodaja

1990 1995 2000 2002 1990 1995 2000 2002
5 največjih podjetij 22 28 42 44 33 34 40 31
10 največjih podjetij 37 42 48 59 51 53 57 51
15 največjih podjetij 48 53 66 66 61 65 68 63
Vir: SIPRI Yearbook (2003: 378). 

V obdobju po hladni vojni je stopnja koncentracije med 100 največjimi
obrambnimi podjetji na lestvici SIPRI Top 100 zelo narasla (Tabela 2).
Leta 1990 so bile v svetovni obrambni industriji stopnje koncentracije pri
prodaji orožja in vojaške opreme zelo nizke – veliko nižje od tistih pri
njeni celotni prodaji. To odseva dejstvo, da so bili tedaj civilni trgi bolj
koncentrirani kot obrambni. Sledila sta razmeroma počasen proces kon-
centracije obrambnih podjetij v prvi polovici 90. let in izredno pospešena
koncentracija v drugi polovici 90. Do leta 2002 so tako vsaj stopnje kon-
centracije največjih svetovnih obrambnih podjetij na obrambnih trgih
postale celo višje od njihovih stopenj koncentracije na civilnih trgih. 

Vendar pa je bil pri tem proces koncentracije evropske obrambne in-
dustrije veliko počasnejši od tistega v ZDA, saj je kmalu dosegel nacio-
nalne omejitve na večini področij. V številnih primerih se je namreč čez-
mejna konsolidacija obrambne industrije soočila s številnimi ovirami, kot
so različne nacionalne nabavne zahteve in prioritete, ki povzročajo raz-
drobljenost evropske obrambne proizvodnje (Hartley, 2003: 113). Stopnja
povečanja že tako v primerjavi z ameriškimi obrambnimi podjetji nižje
koncentracije pri prodaji orožja in vojaške opreme največjih evropskih
obrambnih podjetij v obdobju med letoma 1990 in 2002 predstavlja samo
70 odstotkov stopnje povečanja koncentracije ameriške obrambne indu-
strije. Kljub različnim povečanjem koncentracije evropske in ameriške
obrambne industrije splošni trend povečevanja stopnje koncentracije
obrambne proizvodnje kaže na to, da je bila osrednja dilema obrambne
industrije v zadnjih štiridesetih letih, to je dilema izbire med koristmi
ekonomije obsega in koristmi konkurence, počasi rešena v korist ekono-
mije obsega.
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INTERNACIONALIZACIJA OBRAMBNE INDUSTRIJE

Do koncentracije obrambne industrije prihaja predvsem z mednarodno
trgovino, tujimi investicijami, pogodbenimi posli, združitvami in prevze-
mi, licencami, skupnimi vlaganji kot tudi bolj ohlapnimi oblikami podjet-
niškega povezovanja, kot so strateška zavezništva, skupna proizvodnja,
vodstveni konzorciji in skupinski dogovori (Skons, 1993: 190). Zato je
poleg koncentracije tudi internacionalizacija obrambne industrije logična
posledica prestrukturiranja obrambne industrije.

Internacionalizacija obrambne industrije napreduje z različnimi hi-
trostmi od ene države do druge in od enega sektorja do drugega zaradi
številnih političnih ovir in zaradi dejstva, da je obrambna industrija orga-
nizirana predvsem na nacionalni ravni. Ker so vlade glavni kupci obram-
bnih podjetij, njihovi načrti nabave in obrambne politike igrajo izredno
pomembno vlogo pri prestrukturiranju obrambne industrije. Poleg tega
pa so dejavnosti proizvodnje orožja in vojaške opreme zaradi upošteva-
nja nacionalne varnosti na splošno veliko manj internacionalizirana kot
tržne dejavnosti podjetij.

Evropska obrambna industrija je od konca hladne vojne izpostavljena
znatnemu prestrukturiranju in prav internacionalizacija znotraj Evrope
pomeni ključen element tega prestrukturiranja. Vseeno pa je bil doslej
njen razvoj neenakomeren. Internacionalizacijo evropske obrambne in-
dustrije namreč še vedno predstavljajo predvsem skupna vlaganja, ki po-
krivajo posamezne projekte (npr. Eurofighter GmbH) in projekte, ki po-
krivajo skupino manjših programov (npr. Thompson-Marconi sonar). Če
se bo pot, ki ji sledi prestrukturiranje obrambne industrije zadnji dve de-
setletji, nadaljevala v tako ohlapnem evropskem okviru, bo steber evrop-
ske obrambne industrije videti bolj kakor kup skal, ne pa začetek stebra
(Guay et al, 2002).

Kljub neenakomerni in ohlapni internacionalizaciji pa je mešanica
mednarodnega oborožitvenega sodelovanja, čezmejnih skupnih vlaganj
ter vladnih in medvladnih političnih odločitev v Evropi spremenila struk-
turo evropske obrambne industrije od velikega števila malih in raznoli-
kih podjetij, ki so namenjena predvsem za domačo, nacionalno obram-
bno oskrbo, v industrijo, v kateri vse bolj prevladujejo velika evropska
obrambna podjetja (npr. BAE Systems, EADS, Thales), ki delujejo na ce-
lotnem evropskem in svetovnem trgu.

Še močnejšim političnim in regulatorskim izzivom od prizadevanj za
povezovanje evropske obrambne industrije pa je izpostavljeno ustanav-
ljanje obrambnoindustrijskih povezav med Evropo in ZDA. Evropsko
obrambno industrijo namreč predstavlja raznolika zbirka partnerjev, ki
so kljub dejstvu, da lahko Evropa centralizira določena področja razvoja
vojaških tehnologij ter proizvodnje orožja in vojaške opreme, v razmero-
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ma šibkem položaju glede na ameriško obrambno industrijo (Vestel,
1995: 36).

Razvoj čezatlantskega obrambnoindustrijskega sodelovanja je tako še
bolj neenakomeren kot internacionalizacija obrambne industrije znotraj
Evrope. Med letoma 1991 in 1994 se je število čezatlantskih projektov
zmanjšalo zaradi znižanja obrambnih izdatkov v Evropi in ZDA, ki je vo-
dilo v odpravo številnih mednarodnih programov razvoja in proizvodnje
oborožitve in vojaške opreme, načrtovanih še v času hladne vojne. Čezat-
lantsko sodelovanje je takrat postalo manj pomembno, saj je grožnja
vojne večjega obsega izginila (Manson, 1999: 86). Neposredno po koncu
hladne vojne so zato prišli do izraza neenakost obsega ameriškega in
evropskih obrambnih trgov, razlike v velikosti in tehnoloških zmožnostih
med evropskimi in ameriškimi obrambnimi podjetji ter ameriški protek-
cionizem, ki so prispevali k zmanjšanju čezatlantskega obrambnoindu-
strijskega sodelovanja. Obrambna podjetja na obeh straneh Atlantika so
bila sicer iz poslovnih razlogov zainteresirana za čezatlantsko sodelova-
nje in povezovanje, vendar sočasno soočena s številnimi pravnimi ovira-
mi, katerih namen je bil zaščita prenosa vojaških tehnologij v skladu z
osnovnimi nacionalnovarnostnimi cilji in politiko zaščite nacionalne
obrambno tehnološke in industrijske baze.

Po letu 1995 je čezatlantsko sodelovanje dobilo nov zagon. Najpo-
membnejši čezatlantski obrambnoindustrijski povezavi v obdobju do leta
2000 predstavljata prevzem ameriškega podjetja za vojaško elektroniko
Tractor s strani britanskega podjetja GEC leta 1998 ter prevzem dveh
proizvodnih enot Lockheed Martin, ki ju je leta 2000prevzel BAE Sys-
tems. Pri tem je treba poudariti, da je te prevzeme omogočil posebni vo-
jaškopolitični odnos med Veliko Britanijo in ZDA, saj podjetja iz drugih
evropskih držav v ZDA niso mogla razviti podobno trdnih temeljev za
obrambno proizvodnjo. Leta 2001, 2002 in 2003 so si evropska obrambna
podjetja prizadevala, da s prevzemi ameriških obrambnih podjetij pride-
jo na ameriški obrambni trg, vendar so imela omejen uspeh. Po drugi
strani pa so bila ameriška obrambna podjetja manj zainteresirana za veli-
ke prevzeme v Evropi, predvsem zaradi občutno manjšega obrambnega
trga, ki se drobi na manjše nacionalne trge. Kljub temu je v zadnjih letih
prišlo tudi do manjših ameriških prevzemov evropskih obrambnih pod-
jetij (Tabela 3).
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Tabela 3: Največji čezatlantski prevzemi obrambnih podjetij v letih
2001–2003

Podjetje kupec Prevzeto podjetje Sektor
Čezatlantsko s strani Evrope

ASML (NIZ) Silicon Valley Group (ZDA) ostalo
EADS (ZRN, FRA, ŠPA) Cogent (KAN) elektronika
GKN (VB) proizvodna enota Boeing (ZDA) letala

proizvodna enota Piklington (ZDA) letala
Labinal (FRA) proizvodna enota Boeing (ZDA) letala
Thales (FRA) Megellan Corp (ZDA) elektronika

Navigation S (ZDA) elektronika
Ultra Electronics (VB) Ocean Systems (ZDA) elektronika

Čezatlantsko s strani ZDA
CAE (KAN) proizvodna enota BAE Systems (VB) elektronika
Carlyle Group (ZDA) proizvodna enota BAE Systems (VB) elektronika
FLIR Systems (ZDA) proizvodna enota Saab Tech Elecs (ŠVE) elektronika
General Dynamics (ZDA) Santa Barbara (ŠPA) vojaška vozila, 

osebna oborožitev in strelivo
Vir: SIPRI Yearbook (2002: 329); SIPRI Yearbook (2003: 418); SIPRI Yearbook (2004: 430).

Medtem ko so bili neposredni prevzemi in združitve redki, pa se je čezat-
lantsko obrambnoindustrijsko sodelovanje razvijalo v bolj ohlapnih obli-
kah, predvsem kot skupna vlaganja (Tabela 4). Kot posledica medvladnih
oborožitvenih programov so bila še posebej ustanovljena številna podjet-
niška povezovanja med večjimi obrambnimi podjetji na obeh straneh
Atlantika. Tako je na primer prišlo do partnerstva med Boeingom in BAE
Systems. Takšen trend obrambnoindustrijskega sodelovanja se bo najver-
jetneje še nadaljeval, čeprav je leta 2003 prišlo do nekoliko manjšega ob-
sega čezatlantskih skupnih vlaganj. Namesto tega je čezatlatsko obram-
bnoindustrijsko sodelovanje v veliki meri prevzelo obliko ad hoc
podjetniških sporazumov. Britanski Watchkeeper Battlefield Surveillance
System in ameriški Joint Tactical Radio System tako predstavljata dva
izmed najpomembnejših primerov čezatlantskih ad hoc podjetniških spo-
razumov. Nemčija, Italija in ZDA sodelujejo v Medium Extended Air-De-
fense System (MEADS). Agusta Westland pa je podpisal 10-letno pogod-
bo o sodelovanju z Lockheed Martin (Skons et al, 2003: 397).

Tabela 4: Čezatlantska skupna vlaganja in združitve med obrambnimi
industrijami v letih 2000–2002

Ime podjetja Lastniško podjetje, matično podjetje (država) Sektor
Aviation Communication & 70 % L-3 Communications (ZDA), elektronika
Surveillance Systems (ACSS) 30 % Thales (FRA)
Performance Diesels Company MTU, DaimlerChrysler (ZRN), motorji za vojaška 

General Dynamics (ZDA) vozila
Rotorism 50 % AgustaWestland (ITA, VB), helikopterska 

50 % CAE (KAN) simulacija
Thales Raytheon Systems 50 % Raytheon (ZDA), 50 % Thales (FRA) radar
Vir: SIPRI Yearbook (2002: 334); SIPRI Yearbook (2003: 384).
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DEJAVNIKI SPREMEMB V OBRAMBNI INDUSTRIJI

Na splošno se zdi, da je napredek ameriške obrambne industrije na poti
industrijske konsolidacije veliko večji od evropskega. Proces, ki je pripe-
ljal do tega, da so Lockheed, Boeing, Raytheon in Northrop-Grumman
postali glavni in prevladujoči dobavitelji na ameriškem obrambnem trgu,
je splošno znano dejstvo (Financial Times, 31 10. 2000). Vseeno pa na-
tančnejši vpogled v razmere napeljuje, da so, čeprav so skupni cilji isti, to
sta ekonomija obsega in doseganje globalne ravni, pravila prestrukturira-
nja obrambne industrije v ZDA drugačna od evropskih.

Jasno je, da sta glavna dejavnika, ki poganjata prestrukturiranje ob-
rambne industrije, kombinacija znižanja obrambnih izdatkov in narašča-
jočih stroškov raziskav in razvoja za večje oborožitvene sisteme. Znižanje
obrambnih izdatkov po koncu hladne vojne in posledično manjši nakupi
oborožitve in vojaške opreme pa so zaradi krčenja proizvodnih dejavno-
sti povzročili tudi porast proizvodnih stroškov. Zniževanje obrambnih iz-
datkov, ki se je začelo v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, je tako sku-
paj z demonstriranjem ameriških oborožitvenih zmogljivosti v zalivski
vojni omajalo optimizem, ki se je oblikoval konec osemdesetih let, da je
obrambna industrija v »dobrem stanju«. 

Med letoma 1989 in 1998 so se obrambni izdatki ZDA, VB, Francije in
Nemčije zmanjšali za 15, 12, 24 in 28 odstotkov. V nasprotju z ZDA, kjer
je po terorističnim napadu leta 2001 prišlo do velikega povečevanja
obrambnih izdatkov, ki pomeni nov zagon za ameriško obrambno indu-
strijo, se obrambni izdatki v večini evropskih držav še naprej zmanjšuje-
jo oziroma v najboljšem primeru stagnirajo, kar se izraža tudi na stanju
njihovih nacionalnih obrambnih industrij (Slika 1).

Slika 1: Obrambni izdatki v ZDA in Evropi v letih 1994–2003 

Vir: SIPRI Yearbook, 2004, 306.
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Prestrukturiranje obrambne industrije sta spodbudila tudi izredno po-
večanje stroškov obrambnih raziskav in razvoja ter vse daljši proizvodnji
cikli izdelave oborožitve in vojaške opreme. Schmitt (2000: 7) dokazuje,
da so na primer med letoma 1960 in 1980 relativni stroški proizvodnje
tankov M-60 in M-1A1 narasli za trikrat. Stroški proizvodnje vojaškega
letala F-15, ki se izdeluje od leta 1975, pa so sedemkrat večji od tistih za
proizvodnjo vojaškega letala F-86 iz leta 1950.

Dejstvo, da bodo stroški proizvodnje oborožitve in vojaške opreme na-
raščali in da bodo obrambni izdatki praviloma še naprej padali ali vsaj
stagnirali, pomeni, da večina držav ne bo več sama sposobna financirati
in izvajati številnih nacionalnih oborožitvenih projektov. Leta 1983 so
bile tako evropske države sposobne kupiti v povprečju 160 bojnih letal
letno, v devetdesetih 80 letal, leta 2032 pa bodo po ocenah lahko kupile
le še eno bojno letalo letno, pa še to pod predpostavko, da se obrambni
izdatki v prihodnje ne bodo več zniževali. Razmere v ZDA so kljub pove-
čanju obrambnih izdatkov primerljive. V petdesetih so bile tako ZDA
zmožne kupiti 2000 bojnih letal na leto, v šestdesetih še 600 in v sedem-
desetih le 300 bojnih letal letno. »Grobi izračun« kaže, da bodo leta 2054
ZDA zmožne kupiti le še eno bojno letalo, ki pa bo resda izredno tehno-
loško razvito. Temu posredno pritrjuje tudi Schmitt (2000: 7), ki ugotav-
lja, da so v petdesetih letih prejšnjega stoletja v ZDA predstavili šest
tipov novih vojaških letal, v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja pa le še dva tipa. Države se bodo torej morale odločiti, v katerih
sektorjih obrambne industrije želijo prevladovati in v katerih si želijo
razvoja tehnologij v sodelovanju z drugimi, v katerih sektorjih pa se
bodo zanašale na tujo vojaško tehnologijo.

Ameriška obrambna industrija

Konec hladne vojne je daleč najpomembnejši okoljski dejavnik, ki je
vplival na spremembe znotraj ameriške obrambne industrije. Posledice
takšnega razvoja so prizadele vsa področja ameriške obrambne industri-
je. Na tisoče podjetij je zapustilo to industrijo. Več sto tisoč ljudi je izgu-
bilo službo vključno s civilnimi uslužbenci in vojaškim osebjem kot tudi
delavci v obrambni industriji. Ameriški urad za delovno statistiko, ki
letno izračunava celotno število zaposlenih, povezanih z obrambo v ZDA,
ocenjuje, da je število zaposlenih v obrambni industriji padlo s 3,544.000
leta 1987, ko je to doseglo svoj vrh, na 2,123.000 leta 1996. Zaradi zmanj-
šanja obrambnih izdatkov pa je po njihovem mnenju do leta 2002 prišlo
še do nadaljnjega zmanjšanja zaposlenih v tej industrijski panogi na
vsega 1,543.000 (Employment and Wages Annual Averages, 2003). 
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Tabela 5: Konsolidacija ameriške obrambne industrije

Sektor Št. pogodbenikov
1990 2002

taktični izstrelki 13 4
strateški izstrelki 3 2
ladje 8 5
torpeda 3 2
letala 8 3
helikopterji 4 3
gosenična bojna vozila 3 2
kolesna bojna vozila 6 4
sateliti 8 5
Vir: Defense Industry Report, GAO /NSIAD-02-141, april 2002.

Jasno je torej, da se je znotraj ameriške obrambne industrije število ve-
likih podjetij drastično zmanjšalo. Obseg prestrukturiranja obrambne in-
dustrije, ki se je odvijal med letoma 1990 in 2002, je očiten. To kaže Tabe-
la 5. Pri podjetniških povezovanjih, privzetih za dosego konsolidacije
znotraj ameriškega obrambnega trga, je bil poudarek na prevzemih in
združitvah, skladno z raziskovalnimi ugotovitvami Bleeka in drugih av-
torjev (1993). Ugotovili so namreč, da je ob visoki stopnji geografskega
prekrivanja (npr. konsolidacija znotraj ene države) strategija prevzemov
in združitev pri prestrukturiranju gospodarske panoge veliko bolj uspe-
šna kot strategija strateških zavezništev.

Čeprav se je obseg obrambne industrije zmanjšal glede na obrambne
potrebe po hladni vojni, pa v ZDA po drugi strani ni bila opuščena niti
ena sama proizvodnja linija glavnih oborožitvenih sistemov iz časa hlad-
ne vojne. Takšni presežki proizvodnih zmogljivosti predstavljajo pre-
veliko število obrambnih podjetij, ki še vedno proizvajajo oborožitvene
sisteme, ki so bili narejeni za potrebe hladne vojne. Mnoga obrambna
podjetja pa so tudi prevelika, da bi lahko učinkovito proizvajala za
obrambne potrebe po hladni vojni (Gholz et al, 2000: 5). To si lahko raz-
lagamo v povezavi med vprašanjem proizvodnih zmogljivosti ter ameriš-
ko politiko javnih naročil in lobiranja na obrambnem področju. Ameriš-
ka obrambna podjetja namreč za pridobitev poslov neprestano in
agresivno lobirajo v Kongresu. Zaradi pridobivanja obrambnih poslov
prek javnih naročil je spretnost podjetij v ravnanju z vlado dejansko po-
stala ena od njihovih temeljnih sposobnosti (Gholz et al, 2000: 16).

Seveda pa so dejavniki sprememb znotraj ameriške obrambne indu-
strije še bolj omejeni, če upoštevamo podporno vlogo vlade ZDA pri pro-
daji ameriškega oborožitve in vojaške opreme v tujino. Večina trditev, iz-
postavljenih v podporo takšne vladne vloge pri izvozu oborožitve in
vojaške opreme, temelji na širših političnih motivih, kot je pomagati
novim članicam zveze Nato, da zagotovijo interoperabilnost svoje oboro-
žitve in vojaške opreme z drugimi članicami zavezništva. Vendar pa je do
takšnega ravnanja ameriške vlade možno razviti tudi dokaj ciničen po-
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gled, ki v podpori pri prodaji oborožitve in vojaške opreme vidi pred-
vsem sredstvo za ohranjanje delovnih mest in zmogljivosti znotraj ame-
riške obrambne industrije. Še več, Hartung (1999) poroča, da so tako
poleg vladne podpore presežkom domačih obrambnih proizvodnih
zmogljivosti izkoriščani tudi davkoplačevalci, ki proti svoji volji finančno
podpirajo prodajo orožja in vojaške opreme v tujino.

Evropska obrambna industrija

Osnovni dejavniki, ki vplivajo na spremembe v evropski obrambni indu-
striji, so precej podobni tistim v ameriški. Na vrhu seznama teh dejavni-
kov je torej vpliv konca hladne vojne in s tem povezano zmanjševanje
obrambnih izdatkov. Ključni element prestrukturiranja evropskih obram-
bnih podjetij je vprašanje raziskav in razvoja ter z njim povezano pre-
poznanje naraščajočih vladnih želja po uporabi alternativnih pristopov
financiranja obrambnih raziskav in razvoja, kot so zasebne finančne po-
bude in javno-zasebna partnerstva. Posledica tega je, da morajo evropska
obrambna podjetja nositi več »vnaprejšnjih« finančnih bremen razvoja
nove oborožitve in vojaške opreme.

V ZDA so bili presežki proizvodnih zmogljivosti izpostavljeni kot glav-
ni dejavnik prestrukturiranja obrambne industrije. V luči zmanjšanega
povpraševanja po obrambnih proizvodih je jasno, da so prevelike proi-
zvodnje zmogljivosti problem tudi v Evropi. Razlika je le v tem, da je v
nasprotju z ameriškimi veliko evropskih obrambnih podjetij sprejelo tež-
ko odločitev in zaprlo proizvodne enote ter s tem dejansko zmanjšalo
proizvodne zmogljivosti. V evropski obrambni industriji so se prihodki
začeli zmanjševati že leta 1985, zaradi česar je v obrambnih podjetjih v
obdobju od leta 1985 do 1992 izgubilo zaposlitev okoli 410.000 ljudi. Pov-
prečna letna izguba delovnih mest v obrambni industriji med letoma
1993 in 1996 pa je bila med 37.000 in 56.000 (Vestel, 1995: 25).

Medtem ko obrambna industrija v ZDA sodeluje samo z eno vlado, ki
predstavlja enega domačega kupca, ki je svojim obrambnim podjetjem
poslalo jasno sporočilo, da se morajo prestrukturirati, če ne bodo pro-
padla, pa imamo v evropski obrambni industriji veliko držav s svojimi
»nacionalnimi prvaki«. Zato je za prestrukturiranje evropske obrambne
industrije izrednega pomena, da evropske vlade podprejo njeno čezna-
cionalno konsolidacijo. Če bi evropske države lahko uskladile zahteve po
oborožitvi in vojaški opremi, bi to pomenilo že precejšen okvir za delitev
stroškov obrambnih raziskav in razvoja ter za ekonomijo obsega v
obrambni proizvodnji. S tem namenom je lahko ustanovitev Evropske
obrambne agencije (EDA), katere cilji so prav spodbujanje usklajenih na-
kupov in proizvodnje oborožitve in vojaške opreme ter podpora raziskav
na področju vojaških tehnologij (Keohane, 2004: 43), v veliko pomoč
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evropski obrambni industriji pri njeni konsolidaciji. Neučinkovitost
modus operandi tradicionalnega evropskega sodelovanja pri obrambnih
projektih je tudi koncept juste retour, ki zagotavlja vsaki sodelujoči drža-
vi, da v projektu dobi razvojno in proizvodnjo delo v obsegu njenega na-
ročila končnega proizvoda. Na vse bolj konkurenčnem obrambnem trgu
se takšni pogoji preprosto ne morejo tolerirati, če želimo, da bi bili skup-
ni projekti evropske obrambne industrije učinkovito vodeni.

V ZDA se je večina konsolidacije obrambne industrije zgodila s pomoč-
jo prevzemov in združitev. V Evropi pa obrambna podjetja h konsolidaciji
pristopajo veliko bolj previdno, kar kaže tudi širok nabor podjetniškega
povezovanja. Zato se ni čuditi, da ima celo European Aeronautics, Defen-
se and Space Company (EADS) eno izmed redkih velikih evropskih
obrambnih podjetij, zapleteno vodstveno strukturo, ki vključuje med dru-
gim dva izvršna direktorja ter predstavnike v številnih čezmejnih skupnih
vlaganjih in drugih obrambnoindustrijskih povezavah (slika 2).

Slika 2: Struktura evropske obrambne industrije

Vir: Schmitt, 2000: 47.

V evropski obrambni industriji torej obstaja veliko oblik podjetniškega
povezovanja, ki segajo od popolnega lastništva do franšizinga (Tabela 6).
Vsaka oblika ima svoje prednosti in slabosti in jo je mogoče meriti po več
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dimenzijah, ki vključujejo: stopnjo nadzora, politično pomembnost, di-
namiko trga in finančne posledice. Narava in karakteristike teh podjet-
niških povezovanj se zelo razlikujejo. Ena takšnih oblik je strateško za-
vezništvo in celo znotraj te oblike podjetniškega povezovanja je seznam
vzrokov za povezavo zelo različen. Butler in drugi avtorji (2000) so anali-
zirali 135 obrambnih podjetij v Evropi in njihove izkušnje s čezmejnimi
podjetniškimi povezavami. V svojih ugotovitvah so opazili, da se znotraj
spektra podjetniških povezav evropska obrambna podjetja osredotočajo
predvsem na načelo sodelovanja. Ta »polovična pot« med združitvijo in
licenčno proizvodnjo ponuja številne prednosti, ki vključujejo tudi mož-
nost zaščite tehnologij, vpliv na strateške odločitve, ohranjanje podobe
nacionalne identitete in olajšanje pravnih spremembe glede na prvotne
dogovore o delitvi tehnologij, intelektualne lastnine in deleža proizvod-
nje (Bleeke et al, 1993). Opazili so tudi, da mnoga evropska obrambna
podjetja, ki so z ameriškimi vzpostavila strateška zavezništva, težijo h
koncu licenčnega spektra in k temu, da so ameriška obrambna podjetja
koncesionarji.

Tabela 6: Primeri podjetniškega povezovanja znotraj v evropski 
obrambni industriji

Pristop Prikaz
združitve in prevzemi Thales: nakup Recal
skupna vlaganja Matra-Bae-Dynamics
strateška partnerstva BAE Systems: lastništvo v SAAB
konzorcij Sealion: združevanje BAE, Stena in ponudba finančnih institucij 

za izdelavo desantnih ladij
partnerstvo BAE Systems – Vosper Thornycroft: sodelovanje pri obrambnih 

storitvah in podpori urjenja
ad hoc podjetniški sporazumi šest evropskih podjetij skupaj ponuja motorje za A400M

Zakaj takšna raznolikost? Deloma to izraža podjetniško previdnost.
Dodatno pa imajo mnoge evropske države v obrambni industrij že dolgo
svoje »nacionalne prvake«. V nekaterih državah je zelo močna tudi sama
prisotnost države v obrambnih podjetjih. Z vlado kot večinskim lastni-
kom je podjetje pod pritiskom, da podpira vladne cilje, kot sta ohranja-
nje zaposlenosti in socialne stabilnosti, namesto da bi bil to dobiček. Ta
situacija postane še bolj kritična, ko mora podjetje delovati na vse bolj
konkurenčnem globalnem trgu, kjer sta krčenje in zmanjševanje zmoglji-
vosti tržna nujnost. Spet je širok nabor pristopov podjetniškega povezo-
vanja v skladu z izsledki raziskave Bleeka in Ernsta (1993). Ugotovila sta,
da so pri konsolidaciji čezmejnih podjetniških dejavnosti različne oblike
strateških zavezništev zaradi svoje prilagodljivosti uspešnejše od prevze-
mov in združitev.

Čeprav državno lastništvo v obrambnih podjetjih še vedno ovira pre-
strukturiranja evropske obrambne industrije, je bil v zadnjem času nare-
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jen velik napredek, da se njegov obseg zmanjša. Tako je še posebno fran-
coska vlada zelo zmanjšala svoj lastniški delež v obrambnih podjetjih. V
veliki meri pa so jih sledile tudi Nemčija, Španija in Italija (James, 2002).

Največja ovira h konsolidaciji evropske obrambne industrije tako osta-
ja diverzifikacija proizvodnih dejavnosti, ki jo sama izvajajo velika evrop-
ska obrambna podjetja. Velika evropska obrambna podjetja namreč še
vedno poslujejo z uporabo preširokega obsega podjetniških povezav z
drugimi nacionalnimi obrambnimi podjetji. Takšen način delovanja tako
ne zmanjšuje števila igralcev na obrambnem trgu, ampak pomeni, da v
nekaterih delih proizvodnega portfelja namesto enega obrambnega pod-
jetja delujeta dve skupaj (Hartly, 2003).

SKLEP

Prestrukturiranje večine evropskih in ameriških obrambnih podjetij ima
mnogo podobnosti, saj ima za temelj isti cilj, to je preživetje v globalizaci-
ji. Glavni dejavniki sprememb obrambnih industrij v Evropi in ZDA so si
bili zelo podobni, odzivi na te dejavnike pa se pomembno razlikujejo.
Lahko bi trdili, da so bila pravila igre v Evropi drugačna od tistih, upo-
rabljenih v ZDA. Jasno je, da tudi v Evropi obstaja vprašanje preobsežnih
proizvodnih zmogljivosti, a ne v takšni meri kot v ZDA, sploh če upošte-
vamo, da so si ZDA zaradi izredno velikih obrambnih izdatkov v prete-
klosti same povzročile ta problem. V evropski obrambni industriji je bil
problem preobsežnih proizvodnih zmogljivosti naslovljen na obrambno
industrijo samo, saj lobiranje v večini evropskih držav ni vsakdanja pod-
jetniška strategija in ker evropske vlade zmanjšujejo svoj lastniški delež
v obrambnih podjetjih ter se tako odmikajo od socialnih vidikov pričako-
vanj delničarjev. Poleg tega pa je v skladu z globalizacijo obrambne indu-
strije tudi jasno, da evropske vlade pri podpiranju izvoza oborožitve in
vojaške opreme nimajo tako pomembne vloge, kot jo ima vlada ZDA.

Konsolidacija evropske obrambne industrije v nasprotju z ameriško
večinoma ne temelji toliko na združitvah in prevzemih, ampak predvsem
na strateških zavezništvih. Del odgovora, zakaj so združitve in prevzemi
obrambnih podjetij manj pogosti v Evropi kot v ZDA, leži v raznolikosti
kultur. Težko je vzeti dve veliki podjetji in ju združiti v eno, posebno ko
imata različni podjetniški kulturi (Kotter, 1996). To je vsekakor eden od
pomembnejših dejavnikov, ki so prispevali k razmeroma slabemu delo-
vanju številnih povečanih obrambnih podjetij v ZDA. V Evropi, kjer
morajo obrambna podjetja pri čezmejnem sodelovanju poleg enakih
problemov upoštevati še vplive različnih nacionalnih kultur, ki lahko so-
delovanje tako zapletejo, da se zdi problem raznolikosti podjetniških kul-
tur razmeroma preprost, je tako uspešnost združitev in prevzemov še
toliko manjša. Vpliv nacionalnih kultur se namreč bolj občuti v obram-
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bnem sektorju, ki pomeni osnovno aktivnost države, kot v drugih manj
občutljivih sektorjih gospodarstva, kot je na primer trgovina.

Znanstvena literatura in podatki o prestrukturiranju industrij nasploh
kažejo, da so za konsolidacijo podjetij znotraj države združitve in prevze-
mi bolj uspešni od strateških zavezništev. Zaradi tega lahko rečemo, da
sta pristopa h konsolidaciji obrambne industrije ZDA, združitve in prev-
zemi, primerna. Nasprotno pa je bila konsolidacija evropske obrambne
industrije, zaradi dejstva, da je bilo vanj vpletenih več različnih »nacio-
nalnih prvakov«, manj naravnana k združevanjem in prevzemom, kot je
bilo to v ZDA. Evropejci so se zato povezali v zapletene poslovne mreže,
ki sicer vsebujejo nekatere popolne združitve, večinoma pa gre za skup-
na vlaganja in strateška zavezništva. Glede na to, da je bila večina konso-
lidacije obrambne industrije čezmejna, je pristop strateških zavezništev
tudi skladen z znanstveno literaturo. 

Ker obrambna podjetja težijo k temu, da bi v prihodnosti postala po-
vsem globalna, bodo izkušnje evropskih obrambnih podjetij pri uporabi
različnih oblik poslovnega povezovanja imele pomembno prednost.
Prednost evropskih obrambnih podjetij bo predvsem pomembna, ko si
bodo ta prizadevala za vodenje poslov na trgih, kjer so prilagodljivost ter
kulturna in politična vprašanja ključnega pomena za poslovni uspeh.

Evropska obrambna podjetja zato ne smejo slediti ameriškemu mode-
lu »veliko je najboljše« iz naslednjih razlogov. Povečevanje podjetij za do-
sego kritične mase na globalnem trgu je sicer zaželeno, vendar ni nujno,
da se doseže z »domačimi« prevzemi in združevanji. Podjetja se lahko ši-
rijo z različnimi oblikami podjetniškega povezovanja. Lahko težijo k za-
menjavi najvišje stopnje poslovnega nadzora (združitve in prevzemi) s
poslovno prilagodljivostjo (strateška zavezništva) in še vedno ohranijo
verodostojnost. Nakupi lastniških deležev po vsem svetu lahko omogoči-
jo obrambnim podjetjem, da ta nudijo perspektivnim tujim kupcem
dobre protidobave ali ugodne domače poslovne pakete. Takšen pristop
lahko omogoča evropskim obrambnim podjetjem, da so lahko kulturno
raznolika tako na podjetniški kot tudi nacionalni ravni z uporabo bolj
premišljenega pristopa na dolgi rok brez negativnih posledic v produk-
tivnosti, kot se je to zgodilo pri konsolidaciji ameriške obrambne indu-
strije.
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UPORABA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE
TEHNOLOGIJE: SREDSTVO ZA DOSEGANJE

GLOBALNE VARNOSTI ALI GLOBALNI 
VARNOSTNI IZZIV?

Uroš SVETE1

Globalizacijski procesi so v najširšem družbenem pomenu neločljivo
povezani z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnolo-
gije. Zlasti povezovanje uporabnikov v globalna komunikacijska in
informacijska omrežja ter razvoj in komercializacija interneta so
omogočili povezovanje sveta v t. i. globalno vas na ekonomskem, po-
litičnem in drugih družbenih področjih. Komunikacijske zmogljivosti
digitalne informacijske tehnologije tako pomenijo glavni tehnološki
steber, ki je sodobne družbe preoblikoval v informacijske oz. omreže-
ne tako navznoter kot navzven. Globalizacijski procesi in uporaba
informacijsko-komunikacijske tehnologije pa so neločljivo povezani
tudi na področju varnosti, ki so jo spremenili tako v konceptualnem
kot vsebinskem smislu. V tem okviru izpostavljamo dve temeljni
ugotovitvi: a) globalizacija na nacionalnovarnostnem področju lahko
predstavlja novo grožnjo državam (načenja njihov monopol na posa-
meznih družbenih področjih), hkrati pa novi ekonomski tokovi ter
vrednostni vzorci ogrožajo individualno človekovo varnost, kar se za
posameznika izraža predvsem v nestabilnosti socialnega in ekonom-
skega okolja; b) tako kot so v procesu globalizacije pomembne spre-
membe v realnem okolju, je treba izpostaviti tudi spremenjeno zazna-
vo tako fizičnega kot družbenega in kibernetskega prostora na ravni
posameznika in družbenih skupnosti. Varnostne skupnosti so zato
vse pomembnejši in najbolj trden mehanizem zagotavljanja varnosti
v sodobnem svetu. Zato tudi uporaba novih tehnologij (IKT) ni zgolj
vir novih ogrožanj, pač pa lahko privede tudi do oblikovanja novih
varnostnih mehanizmov. Predstavljene pobude in primeri dokazuje-
jo, da je uporaba IKT vse pomembnejša za oblikovanje sodobnih var-
nostnih mehanizmov pri zagotavljanja miru in varnosti, kajti vse
številčnejši izzivi, sodelujoči akterji ter spremljajoče javnosti za pre-
seganje konfliktov nujno potrebujejo učinkovito sredstvo medseboj-
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ne koordinacije in komunikacije. V tem pogledu pa se IKT in še pose-
bej internet vračata na osnovno izhodišče in vzrok svojega nastanka,
kajti TCP/IP-omrežnega protokola niso razvili zato, da bi bil varen
sam po sebi, temveč da bi zaradi paketne decentralizirane izmenjave
podatkov lahko deloval tudi v najbolj nenormalnih družbenih razme-
rah – krizah kataklizmičnih razsežnosti in njihovem razreševanju.
Projekt ICT4Peace oz. uporaba informacijsko-komunikacijske tehno-
logije za preprečevanje konfliktov in njihovo razrešitev tako hipote-
zo nedvoumno potrjuje. 
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UVOD

Globalizacijski procesi so v najširšem družbenem pomenu neločljivo po-
vezani z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
(IKT).2 Zlasti povezovanje uporabnikov v lokalna, predvsem pa globalna
omrežja (angl. wide area network – WAN) ter razvoj in komercializacija in-
terneta so nedvoumno omogočili povezovanje sveta v t. i. globalno vas na
ekonomskem, političnem in družbenem področju. Komunikacijske
zmogljivosti digitalne informacijske tehnologije so tako glavni tehnološki
steber, ki je sodobne družbe preoblikoval v t. i. informacijske oz. omreže-
ne (orig. network society) tako navznoter kot navzven. Gospodarski, poli-
tični in družbeni razvoj pa je ponujene tehnološke možnosti na eni strani
izkoristil, na drugi strani pa je zlasti gospodarska sfera v 90. letih prejš-
njega stoletja vse večjo pozornost začela namenjati razvoju e-ekonomije,
ki sta jo najbolj zaznamovala razvoj in uporaba informacijskih tehnologij.
Če je torej uporaba IKT na eni strani povzročila globalizacijo komunika-
cij, pa je njena nesorazmernost razvoja in uporabe v posameznih delih
sveta povzročila procese, ki jih nekateri sociologi imenujejo digitalna divi-
denda3 oz. nove delitve sveta na podlagi uporabe IKT (Bucher, 2004). Buc-
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2 Informacijska tehnologija je način pridobivanja, obdelave in posredovanja podat-
kov. Čeprav jo trenutno povezujemo predvsem z binarno programsko opremo, raču-
nalniško strojno opremo ter omreženimi sistemi, pa ima potreba po dostopu in po-
sredovanju informacij oz. podatkov bistveno daljšo preddigitalno zgodovino, hkrati
pa je povzročila vzpon in padec skoraj vsake civilizacije. Vse od božjih glasnikov do
diplomatskih sporočil, od telegrafa pa do satelitov in računalnikov, je bila moč orga-
nizirana in institucionalizirana s sposobnostjo zbiranja podatkov, prenosa sporočil
ter varovanja baz podatkov. Konec koncev je informacijska tehnologija definirana
kot interakcija moči, znanja in tehnik, s katerimi se oblikujejo arhivi, prenašajo in-
formacije in učinkuje na daljavo. Tako v smislu človeškega omrežja kot fizičnega
aparata se danes informacijska tehnologija poveličuje kot osnova za resničen pre-
lom s preteklostjo (informacijsko revolucijo). Izredno hitro naraščanje zmogljivosti
ne samo prenosa, temveč tudi oblikovanja informacijskih polj, je omogočilo globoke
družbene konvergence. Ko informacijska tehnologija oblikuje in posreduje umetne
resničnosti vse večje verjetnosti – ko je razlika med kopijo in originalom vse manjša
– postaja virtualizacija avantgarda globalizacije. Vsekakor pa mora vsakršna defini-
cija informacijske tehnologije upoštevati obseg, s katerim nas definira (določa) in-
formacijska tehnologija (InfoTechWarPeace Project, 2002). Glede na to, da je pravo re-
volucijo v medčloveških in družbenih odnosih povzročila sposobnost informacijske
tehnologije pri prenosu in posredovanju informacij, se danes v družboslovnih raz-
pravah vse bolj uveljavlja termin informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), ki
poudarja prav komunikacijske zmogljivosti sodobnih tehnologij. 

3 Digitalna dividenda se je v prvi fazi nanašala na to, kdo ima dostop do novih tehno-
logij in kdo ne. Hargittai (2002) pa ugotavlja, da je za današnjo razširjenost IKT, ko
je v najrazvitejših državah že dosegla večino prebivalstva, tovrstna enostopenjska
delitev premalo. Zato predlaga uvedbo dvostopenjske digitalne dividende (angl. Second
Level Digital Divide), ki se nanaša na razlike v sami uporabi IKT. Na te najbolj vpli-
vajo tehnična sredstva (strojna in programska oprema ter kakovost povezave), avto-
nomija uporabe (mesto dostopa ter svoboda uporabe različnih storitev), uporabniški
vzorci, povezani s predhodnim znanjem, družbeno podporna omrežja ter ne nazad-
nje spretnost uporabnika za učinkovito uporabo IKT. 
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her (2004: 2) citira tudi znanega sociologa Ulricha Becka, ki ugotavlja, da
»digitalno mišljenje, računalniške igrice ter priključek na internet še ne
omogočajo svetovnega državljana. Verjetneje je ravno nasprotno: ljudje
živijo kot v polžji hišici v upanju, da jim bo globalizacijski tajfun prizane-
sel, hkrati pa naj bi se širili le tisti temelji, na katerih je sosed postavil
svojo hišo«.

Glede na to, da je varnost izrazito družbeno določena kategorija in jo
je težko objektivizirati, lahko tudi za to področje trdimo, da ga je globali-
zacija kot družbeni proces temeljito spremenila v konceptualnem in vse-
binskem smislu, upoštevajoč delovanje posameznika, nacionalnih držav
ali nadnacionalnih organizacij v prostoru mednarodne skupnosti. Pri
tem pa je treba izpostaviti dve temeljni ugotovitvi: 
– Globalizacija, povezana z ekonomskim in tehnološkim razvojem ter

spremenjenimi geopolitičnimi razmerami po koncu hladne vojne, je
spremenila delovanje tradicionalnih varnostnih akterjev (predvsem
nacionalnih držav in njihovih formalnih in neformalnih povezav oz.
koalicij), kajti v sodobnih mednarodnih odnosih se vse pogosteje kot
pomembni akterji pojavljajo zasebne ustanove ter podjetja, po drugi
strani pa se zaradi nastajanja globalnih identitetnih in kulturnih vzor-
cev oz. (varnostnih) skupnosti spreminja tudi vloga posameznika, ki je
tako fizično kot zaznavno vse manj vpet v birokratske in geografske
meje nacionalne države. Globalizacija na nacionalnovarnostnem po-
dročju lahko predstavlja novo grožnjo državam (načenja njihov mono-
pol na posameznih družbenih področjih, kot sta npr. sekundarna so-
cializacija-izobraževanje in zagotavljanje nacionalne varnosti), novi
ekonomski tokovi ter vrednostni vzorci pa ogrožajo individualno člo-
vekovo varnost, kar se za posameznika kaže predvsem v nestabilnosti
ekonomskega, političnega in socialnega okolja.

– Prav tako kot so v procesu globalizacije pomembne spremembe v real-
nem okolju, je treba izpostaviti tudi spremenjeno zaznavo tako fizične-
ga kot družbenega in kibernetskega prostora na ravni posameznika in
družbenih skupnosti, kar najbolje pojasnjuje konstruktivistična teore-
tična paradigma. Varnostne skupnosti so zato vse pomembnejši in naj-
bolj trden mehanizem zagotavljanja varnosti v sodobnem svetu.

V tem okviru je globalizacijske procese na področju varnosti mogoče
obravnavati na dva načina:
– kot ogrožanje in varnostni izziv predvsem za nacionalne države, teme-

lječ tako na kozmopolitizmu – oblikovanju globalnih institucij – in ob-
likovanju globalnih vrednot ter skupnosti kot protikozmopolitizmu, ki
globalizacijo razume kot grožnjo nacionalni identiteti, politični suvere-
nosti in nacionalnim ekonomskim interesom, vendar pa globalne tren-
de in posebej IKT izkorišča za povezovanje s sorodnimi gibanji (pri-
mer povezav skrajno desničarskih strank na eni ter radikalnih
levičarskih protiglobalistov na drugi strani);

XDEMOKRACIJA V GLOBALIZACIJI  – GLOBALIZACIJA V DEMOKRACIJIX
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– drug način pa globalizacijo in še posebej IKT obravnava na način pozi-
tivne varnosti, torej kot novo sredstvo v varnostnih mehanizmih. Upo-
raba novih tehnologij ni zgolj vir novih ogrožanj, pač pa lahko privede
tudi do oblikovanja novih varnostnih mehanizmov. 

Uporaba IKT lahko tako povečuje zaznavno in dejansko ogrožanje so-
dobnih družb (večina avtorjev v tem okviru govori o informacijski vojni
oz. bojevanju4), po drugi strani pa je z njeno pomočjo mogoče varnost in
mir tudi zagotavljati in širiti. V nadaljevanju zato izpostavljamo uporabo
IKT v smislu preventivnega dejavnika sodobnih konfliktov, pri čemer
moramo še posebej omeniti teoretični koncept informacijskega miru (orig.
information peace), ki izhaja iz (tradicionalne) predpostavke, da se proti
ognju lahko boriš le z ognjem. Če je torej tehnologija izvor novih varnost-
nih izzivov in vir konfliktov, lahko enako tehnologijo uporabimo tudi kot
protisredstvo. Ta koncept pomeni namreč teoretično podlago za konkret-
no uporabo IKT v posameznih državah v skladu z že omenjenimi cilji in
nekaj konkretnih primerov bomo predstavili v nadaljevanju. 

GLOBALIZACIJA KOT VARNOSTNI IZZIV

Termin globalna oz. svetovna varnost se je začel uporabljati zlasti po
koncu hladne vojne, ko so procesi globalizacije ter spremenjeno geopoli-
tično okolje v varnostni razpravi poleg držav vse pogosteje omenjali ne-
državne akterje (posameznike, družbene skupine ter globalno družbo),
prav tako naj bi se redefinirale povezave med posameznimi vidiki ogro-
žanja varnosti. Tako so nekatere tradicionalne grožnje (kot je npr. vojaš-
ka) predvsem v zavesti ključnih akterjev mednarodnih odnosov stopale v
ozadje, medtem pa se je vse večja pozornost namenjala t. i. novim virom
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4 Informacijsko bojevanje oz. informacijska vojna je boj za prevlado obveščevalne
nad fizično sfero in močjo, boj znakov proti oborožitvenim sistemom ter boj misli
proti telesu. Ne glede na številne definicije se pomen informacijskega bojevanja
spreminja z eskaliranjem konfliktov in njihovimi razvojnimi fazami. V najbolj os-
novni in materialni obliki je informacijsko bojevanje dodatek konvencionalni vojni,
v kateri se poveljevanje in nadzor bojišča bistveno okrepita z uporabo računalnikov,
komunikacij in obveščevalnih sredstev. Na naslednji stopnji je informacijsko boje-
vanje nadomestek vojaškega nasilja, v katerem se informacijske tehnologije uporab-
ljajo za pospešeno zmago nad nasprotnikom in zagotavljanje podpore domače jav-
nosti. V najčistejši in najbolj nematerialni obliki pa je informacijska vojna bojevanje
brez vojne in epistemološka bitka za realnost, v kateri se z omreženimi informacij-
skimi in komunikacijskimi sistemi oblikujejo in spreminjajo mnenja, prepričanja in
odločitve. V mozaiku informacijske vojne smo priča pojavu kibernetske, hekerske,
omrežne virtualne vojne ter drugih oblik na informacijah temelječih konfliktov, ki
zanemarjajo in nasprotujejo tradicionalnim mejam med domačim in zunanjim, med
bojevniki in nebojevniki, ter ne nazadnje med vojno in mirom (InfoTechWarPeace
Project, 2002; Libicki, 1998).
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ogrožanja sodobnih družb, med katerimi so danes najpomembnejši tero-
rizem, degradacija okolja, neenakomeren ekonomski razvoj in vse večja
odvisnost od sodobnih, tudi informacijsko-komunikacijskih tehnologij.
V takih razmerah je zato termin mednarodna (meddržavna) varnost vse
manj ustrezal realnim varnostnim izzivom in je zato mnogo bolje uporab-
ljati termin globalna ali svetovna varnost (Bilgin, 2003: 207). Hutter
(2002: 6–8) izpostavi 10 elementov, zakaj je po njegovem mnenju upora-
ba informacijsko-komunikacijske tehnologije kot element tveganja prido-
bila pomen in zaseda vse pomembnejše mesto med t. i. novimi viri ogro-
žanja:
1. Globalno omreženje lahko omogoči napade z uničujočimi posledicami

tako rekoč iz vsakega kotička zemeljske oble, pri čemer jih je izredno
težko identificirati. 

2. »Živčna vozlišča in možgani« – sestavni deli omrežij in naprav za ob-
delavo podatkov – so danes v domeni zgolj nekaj svetovnih proizvajal-
cev in držav.5 Pri tem seveda ni problem le odvisnost sveta od teh pod-
jetij, problem je tudi njihova navezava na nacionalnovarnostne
institucije domicilnih držav, kot je primer Microsofta. Po drugi strani
pa kljub temu, da danes več ne moremo dojeti, kaj vse je vgrajeno v
neki sistem programske opreme, ta vse bolj teži k monokulturnosti. Z
uporabniškega in tržnega vidika je seveda monokultura lažje obvladlji-
va, vendar pa je tako v naravi kot v antropogenih sistemih bolj izpo-
stavljena napadom in zato bolj ranljiva. 

3. Tretji problem so izredno hitri cikli razvoja tako strojne, predvsem pa
programske opreme, ki onemogočajo doseganje potrebnih varnostnih
standardov. Prav tako se moramo pripraviti na popolnoma nove oblike
vdiranja IKT v naše življenje. Inteligentni roboti, neposredne povezave
med elektroniko in živčnimi sistemi,6 zmogljivosti umetne inteligence,
ki na določenih področjih človeško inteligenco daleč presegajo, vseka-
kor dokazujejo trditev futorologa Raya Kurzwella, ki meni, da bosta in-
formacijska tehnologija in elektronika postali integralna dela vseh
zadev vsakdanjega življenja in človeka samega. 
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5 Primer osnovne programske opreme, ki je v domeni ameriškega podjetja Microsoft
ter izdelave strojne opreme, ki jo v največjem deležu izdelujejo v azijskih državah
(primer Tajvana, ki ima dejanski monopol nad izdelavo pomnilnikov). Prav tako pa
danes med ZDA in preostankom sveta poteka boj za nadzor nad korenskimi strežni-
ki (orig. root servers), ki usmerjajo celotni internetni promet (Svete, 2005).

6 Angleški futurolog in fizik Ian Pearson, ki za British Telecom raziskuje in napovedu-
je nadaljnji razvoj znanosti in tehnologije, predvideva, da bo okoli leta 2050 pred-
vsem premožnejšim slojem prebivalstva že omogočen prenos »vsebine« možganov
na trde diske, kar bi v prihodnosti lahko zadostilo večno človekovo željo po nesmrt-
nosti. Govori o t. i. digitalni nesmrtnosti (angl. Digital Immortality). Revnejši sloji
bodo morali počakati do leta 2075 oz. 2080, ko bo tehnologija prenosa podatkov iz
možganov na digitalne medije postala rutina (Digital Immortality – Download the
Mind by 2050, 2005). 
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4. Kompleksnost sistemov vodi do visoke stopnje nepreglednosti in
neobvladljivosti, kljub temu pa se še povečuje. 

5. IKT je vsesplošno razširjena in dostopna – tako tehnično kot fizično –
kar seveda potencialnim napadalcem pri izpeljavi zlorab bistveno olaj-
ša načrte. 

6. Ta razširjenost pa je povzročila tudi odvisnost številnih družbenih
podsistemov od IKT, zato sta se danes uveljavili kritična (informacij-
ska) infrastruktura in potreba po njeni zaščiti. Posebej asimetrija med
stroški za izvedbo napadov nanjo in potencialnimi posledicami je v
številnih državah povzročila preplah in visoko percepcijo ogrožanja,
katerega vir bi lahko bili tako posamezniki kot nedržavne in državne
strukture. 

7. Spekter ranljivosti IKT je torej vse večji, hkrati pa se stalno spreminja.
Tako so danes hekerski napadi in poskusi vdorov v sisteme vsakdanji
pojav, po drugi strani pa se pojavljajo vedno nove oblike napadov in
zlorab, ki jim nasedejo predvsem neizkušeni uporabniki, ki so danes
vse pogosteje »žrtve« uporabe IKT. 

8. Prav tako se je danes močno razširil spekter potencialnih napadalcev,
ki imajo za svoje delovanje tudi izredno različne motive. Nezadovoljni
strokovnjaki kot »insiderji«, radovedni računalniški geniji, skrajneži
različnih političnih, ideoloških ali verskih usmeritev, industrijsko vo-
hunjenje, organiziran kriminal7 ali sovražne države so zgolj nekateri
primeri potencialnih napadalcev.8

9. Pravna in zakonodajna sfera kot odvračalno sredstvo stoji na zelo trh-
lih nogah, saj se praksa oz. uporaba IKT neprestano in hitro spremi-
nja, povsem drugače pa je z normativno sfero, ki se veliko počasneje
prilagaja. Navedemo lahko dva primera, ki kažeta na to, da država
sama brez mednarodnega sodelovanja in dobre volje ponudnikov do-
stopa do interneta zelo težko prepreči zlorabe. Prvi je prepoved objav-
ljanja vsebin z nacistično vsebino v Nemčiji, ki so se nato preselile na
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7 Eden izmed zadnjih bolj odmevnih primerov so izraelski hekerji, ki so številnim
podjetjem poslali zgoščenke s pritajenimi programi, s pomočjo katerih naj bi kradli
podatke konkurence. Zgodba je zanimiva tako v svojem začetku kot koncu. Izrael-
ska policija je namreč začela preiskavo na podlagi prijave enega vodilnih izraelskih
pisateljev, ki je ugotovil, da se je njegov še nedokončani roman že pojavil na spletu.
Preiskava je nato vodila do pisateljevega nekdanjega zeta, računalniškega strokov-
njaka, ki živi v Londonu, in je razvil za tri zasebne preiskovalne (detektivske) druž-
be pritajen program – trojanskega konja, katerega so uporabile za zbiranje in krajo
notranjih podatkov v konkurenčnih podjetij svojih klientov. Poleg zasebnih detekti-
vov so aretirali tudi predstavnike nekaterih najbolj znanih in uspešnih izraelskih
podjetij (Izraelski hekerji, http://24ur.com/naslovnica/it/20050529_2057046.php,
30. 5. 2005).

8 Med napadi na poslovno sfero prevladujejo sicer virusi (77 %), sledijo pa napadi tipa
denial of service, ki onemogočijo omrežno delovanje (20 %), finančne prevare (17 %),
vdori v sisteme (11 %), kriminalna uporaba omrežij (17 %) ter t. i. spoofing oz. preva-
re s strani drugih podjetij (15 %) (Hi-tech criminals target US firms, BBC News,
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/technology/3513063.stm, 17. 3. 2005). 



132

tuje (predvsem ameriške) strežnike, ter zelo znana zgodba z objavo
Udbinih dosjejev v Sloveniji Udba.net, ko je pristojni republiški inš-
pektor slovenskim ponudnikom dostopa do interneta naložil blokira-
nje omenjene spletne strani. Seveda so tehnične možnosti tako s pro-
grami za delitev dostopa do datotek (orig. file sharing) kot tudi dostop
do strani prek anonimnih strežnikov daleč presegle inšpekcijsko
odredbo in jo dobesedno osmešile. 

10. Nejasnost odgovornosti in pristojnosti v primeru napada na informa-
cijsko infrastrukturo velja tudi za Slovenijo, kjer je uveljavljanje kon-
cepta zaščite kritične informacijske infrastrukture šele v razvoju. 

Res je, da so se razmerja med akterji sodobne varnosti kakor tudi med
viri ogrožanja po koncu hladne vojne spremenila, vendar pa lahko pritr-
dimo tudi tistim, ki menijo, da se je razprava o globalni oz. svetovni var-
nosti preveč usmerila zgolj v vire ogrožanja v skladu z realističnim pristo-
pom obravnavanja sodobne varnosti. Goetschel namreč meni, da je
bistveno varnostno vprašanje, povezano z globalizacijo, tisto, ki ima veli-
ko večji vpliv na oblikovanje skupnih (globalnih) vrednot9 kot na oblikova-
nje novih virov ogrožanja (Goetschel, 2000). Zato seveda zagovarja kon-
struktivistični pogled na sodobno varnost. Po njegovem mnenju je torej
največji izziv, ki ga je prinesla globalizacija, vse večja nuja po kolektiv-
nem delovanju, ki izvira iz vse bolj prisotnega zavedanja globalnih prob-
lemov, v okviru obstoječih pogojev mednarodnih političnih delitev. Glo-
balizacija se potemtakem nanaša na tri fenomene.10 Prvi predpostavlja,
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9 Oblikovanje skupnih (globalnih) vrednot so poleg IKT omogočili tudi sodobni medi-
ji, ki so omenjeno tehnologijo spretno uporabili za širjenje medijskega prostora in
svojega vpliva. Tako med analitiki medijskega prostora velja ugotovitev, da je danes
informacija (novica) lokalna ali pa globalna, pri čemer slednje širijo globalni medij-
ski oz. informacijski imperiji, kot so CNN, televizijske postaje avstralskega medij-
skega mogotca Ruperta Murdocha ipd. Tem pa moramo dodati še imperij zabavne
industrije, ki ima izredno pomembno vlogo pri nastajanju globalne kulture oz. druž-
be. Zbigniew Brzezinski, svetovalec za nacionalno varnost nekdanjega ameriškega
predsednika Jimmyja Carterja, je omenjene procese označil s skovanko tittytainment,
ki je kombinacija iz besed entertainment (zabava) ter titts (ameriški žargonski izraz
za ženske prsi). Brzezinski pa pri tem ne misli toliko na seks kot na mleko, ki teče iz
prsi doječe matere. Z mešanico omamljajoče zabave in dovolj hrane naj bi bilo mo-
goče obvladati razpoloženje frustriranega prebivalstva sveta v skladu z načelom
kruha in iger (Martin in Schumann, 1997: 12).

10 Podobno vidike globalizacije opredeli tudi Shaw (v Malešič, 1996: 21). Prva skupina
se nanaša na globalizacijo ekonomskih odnosov (tako trgov kot produkcijskih pro-
cesov, lastništva ter nadzora proizvodnje). Druga sprememba zadeva kulturo. Tež-
nja med univerzalnostjo in odprtostjo pomena (meaning) nasploh in partikularnost-
jo danih okvirov pomena – med »kulturo« in »kulturami« – je v obdobju hitre global-
ne mobilnosti in komunikacije prevzela nove oblike. Medtem ko so se napetosti
osredotočile na specifične manifestacije globalne množične kulture – prevlade an-
gleškega jezika, Hollywooda, McDonaldsa in Coca-Cole – je najpomembnejša spre-
memba krepitev globalnega okvira kulture, tako da smo priča razvoju vseh posa-
meznih kultur, ki poteka v njihovi medsebojni povezanosti. Tretja sprememba pa se
nanaša na globalne politične spremembe, kjer je prišlo do velikih sprememb v poli-
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da številne politične, ekonomske in družbene dejavnosti postajajo me-
dregionalne oz. celo medkontinentalne. Drugi se nanaša na stopnjo inte-
rakcij in povezanosti, ki se je bistveno povečala tako znotraj kot med dr-
žavami. Rezultat teh procesov je kompresija (orig. compression) oz.
poenotenje sveta ter vse močnejša zavest o svetu kot celoti. Tretjič, globa-
lizacija izraža relativizacijo pomena držav v primerjavi z drugimi politič-
nimi akterji na mednarodnem, nadnacionalnem in transnacionalnem
prizorišču. Upoštevajoč ugotovitve koncepta človekove varnosti smo pri-
če pojavu mednarodne civilne družbe z močnimi povezavami na globalni
ravni, prav tako pa ima posredniško vlogo med globalnimi in lokalnimi
akterji. Tovrstno civilno družbo sestavljajo nevladne organizacije, mreže
zagovornikov človekovih pravic, združenja državljanov ter nacionalni in
mednarodni mediji, katerih delovanje ni odvisno od vlad posameznih
držav. Nekateri celo govorijo o pojavu mednarodnega javnega mnenja, ki
mu morajo slediti vlade v vseh regijah.

UPORABA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE –
SREDSTVO ZA DOSEGANJE GLOBALNE VARNOSTI

V globalni informacijski družbi sta izvajanje in reševanje konfliktov vse
bolj odvisni od t. i. mehkih virov in sredstev moči, med katerimi pa v os-
predje stopa tudi uporaba IKT. Zato so spremljajoči instrumenti v pre-
ventivi in reševanju konfliktov nujno potrebni za izvajanje tako široko
zasnovane zunanje in varnostne politike. V nadaljevanju bomo predsta-
vili nekaj konceptov, ki uporabo IKT vidijo ravno v luči zagotavljanja po-
zitivne varnosti (varnost v tem primeru ni odsotnost groženj, temveč žele-
no stanje, za katero si moramo prizadevati z vsemi sredstvi), pa naj gre
tako za njeno uporabo pri preprečevanju konfliktov kakor tudi komuni-
kacijske zmogljivosti, ki povečujejo človekovo individualno varnost, kot
je to primer naravnih katastrof. Med najpomembnejšimi teoretičnimi
koncepti je gotovo informacijski mir, katerega avtor je James Der Derian.
Po njegovem se lahko informacijski vojni (bojevanju) upremo zgolj na
enak način, to je z implementacijo informacijskega miru. V tem okviru
so ključna informacijska posredovanja v vojaškoindustrijsko medijsko-
zabavno omrežje (Military Industry Media Entertainment Omrežje – MIME-
NET), ki je po mnenju Der Deriana v informacijski dobi nadomestilo stari
vojaškoindustrijski kompleks industrijskega obdobja (v Woznicki, 2005).
Informacijski mir (angl. infopeace) se torej nanaša na proizvajanje, upora-
bo ali analizo informacij z miroljubnimi sredstvi s temeljnim namenom
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tični kulturi. Zahodne politične ideje, demokracija, človekove pravice in seveda na-
cionalizem, so postale skoraj univerzalne. Večina držav jih sprejema vsaj na verbal-
ni ravni, posamezniki in politična gibanja pa jih povsod uporabljajo v političnem
boju. 
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vzpostavitve stanja miru. Koncept informacijskega miru je usmerjen v is-
kanje in raziskovanje alternativnega razmišljanja o globalnem kontekstu
stremljenja, dobrin in moči, ki vodijo v konflikte. Poudarjanje kakovosti
informacij namesto njihove količine ter iskanje pozitivnih učinkov splo-
šno prisotnih razlik v svetu naj bi bili glavni premisi, ki bosta zagotavljali
zmanjšanje osebnega in strukturnega nasilja v svetu. Potemtakem infor-
macijski mir odpira možnost alternativnega miselnega koncepta in prak-
tičnega delovanja v globalni politiki. Koncept informacijskega miru po-
skuša preprečiti, posredovati ter razrešiti vojna in konfliktna stanja z
aktualizacijo previdnega stanja miru. Kreativna in domiselna uporaba in-
formacij ter informacijske tehnologije omogoča kritični ustvarjali duh kot
najboljše zdravilo za različne oblike tehnološkega determinizma, ki vse
bolj omejujejo človeško izbiro. Informacijski mir sprejema Avguštinski
paradoks, po katerem ima aktualizacija miru lahko za posledico (omeje-
no) nasilje, vsekakor pa se zavzema za uporabo alternativnih poti in
sredstev pri zagotavljanju varnosti posameznika, skupin in ne nazadnje
države. Na kratko lahko rečemo, da je informacijski mir utopičen v svoji
nameri, hkrati pa zelo pragmatičen v uporabi (InfoTechWarPeace Project,
2002). 

Pomen takih instrumentov lahko zaznamo tudi v Švici, ki navkljub po-
litiki nevtralnosti postaja v mednarodnem okolju vse aktivnejša, kajti
njena percepcija zagotavljanja varnosti že dolgo ni več le navznoter us-
merjena totalna obramba, temelječa na radikalnem konceptu nevtralno-
sti. Spillmann, Wenger, Libiszewski in Schedler (1999: 12–13) v svoji
analizi vpliva informacijske revolucije na švicarsko zunanjo in varnostno
politiko zato predlagajo, da bi morala Švica razviti vsaj tri tovrstne in-
strumente, pri čemer bi se dva bolj nanašala na notranjo, tretji pa na
mednarodno varnost. Prvi instrument se nanaša na stalni forum gospo-
darstvo-politika, ki bi moral s svojim delovanjem premostiti vse večji pre-
pad med globaliziranim gospodarskim ter notranje usmerjenim politič-
nim prostorom. Veliko politično relevantnih informacij, posebej na
področju zgodnje zaznave problemov, lahko v mednarodnem okolju de-
lujoča podjetja pridobijo zelo zgodaj, na drugi strani pa so lahko politič-
ne informacije tako držav kot mednarodnih organizacij posebnega pome-
na tudi za gospodarske interese podjetij. Tak forum bi zato deloval kot
posrednik v neformalni in institucionalni izmenjavi informacij hkrati pa
bi kot koordinacijsko telo usklajeval nacionalne gospodarske in politične
interese. 

Drugi instrument je »Netz-Schweiz« (omrežje-Švica) kot vseobsežna po-
buda za boljšo integracijo in komunikacijo med socialnimi skupinami.
Vse večja neskladnost med gospodarstvom, državo in družbo je vzrok
razvrednotenja političnih vsebin, kot so demokracija, skladnost in kul-
turna strpnost, in kot taka ogroža blaginjo, kulturne in politične temelje
ter pravno varnost Švice. Hkrati se v sodobnih družbah pojavlja vse več
čezmejno usmerjenih skupnosti, katerih politična integracija je zato vse
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težja, predvsem pa nepredvidljiva. Vse več takih manjšin pa pomeni po-
večano tveganje tudi za notranjo varnost, zato so nujno potrebna priza-
devanja, da se čimvečje število tujcev kulturno in politično integrira v
švicarsko družbo. Obenem pa je v domačem prebivalstvu treba spreme-
niti pogosto nasprotovanje integraciji tujcev. Vendar pa tudi številni švi-
carski državljani živijo v tujini, kar potrebo po razvoju državnopolitične-
ga marketinga za integracijo vseh teh skupin še povečuje. Informacijska
in komunikacijska podpora, temelječa na uporabi IKT, pa je za tak in-
strument ključnega pomena. 

Tretji instrument »Info-Cross« (informacijski križ oz. informacijska
humanitarna dejavnost po analogiji Rdečega križa) pa je s strani Švice
financirana neodvisna ustanova, ki bi na področju informacij in komuni-
kacij v mednarodni skupnosti služila kot instrument za stabilizacijo in
ponovno izgradnjo uničenih informacijskih in komunikacijskih mrež na
kriznih območjih. Konflikti namreč nastanejo in eskalirajo ob medseboj-
nem soočenju različnih interesov in prizadevanj, zato sta informacijska
izmenjava in komuniciranje pri oblikovanju kompromisnih predlogov za
rešitev konfliktov ključnega pomena. Da bi bile rešitve konfliktov trajne,
je nujno potrebna ponovna vzpostavitev delujočih informacijskih in ko-
munikacijskih omrežij, kajti zaupanje in civilna družba lahko nastaneta
samo tam, kjer so informacije odprte in se svobodno izmenjujejo. Pri tem
bi lahko Švica na temelju svojih komparativnih prednosti na IKT-področ-
ju ter na podlagi svojega ugleda kot demokratična, kulturno različna, po-
litično verodostojna ter pravna država veliko prispevala. Zato bi lahko
tak projekt na temelju visoke stopnje verodostojnosti uporabile različne
sprte strani kakor tudi mednarodne organizacije za vzpostavitev medse-
bojnega komuniciranja in posredovanja informacij. 

Tretji koncept, ki prav tako poskuša izkoristiti zmogljivosti IKT, je
omrežena varnostna politika. Borchert (2004: 5) prenese idejo omreženih
oboroženih sil oz. sinergijske učinke IKT na celotni varnostni sektor, ki
obsega poleg vojaških, policijskih in paravojaških sil še službo za nadzor
meje, obveščevalno skupnost, po potrebi pa tudi druga ministrstva in
koordinacijske organe. Čeprav v organizacijskem in institucionalnem vi-
diku avtor izhaja iz nemškega varnostnega sistema, pa ideja nikakor ni
omejena zgolj na to državo, saj so podobne koncepte na državni ravni iz-
delali tudi v Avstriji, kar dokazuje uporabnost koncepta v različnih oko-
ljih.11 Avtor namreč koncepta ne postavlja v okvir nacionalne varnosti
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11 Avstrija je koncept na omrežju temelječih oboroženih sil umestila v svoje varnostno-
politično okolje, ki ga zaznamujejo nevtralnost, koncept totalne obrambe (orig. Um-
fassende Verteidigung) in članstvo v mednarodnih integracijah (EU, OZN), ter ga
uporabila kot katalizator za omreženje celotnega varnostnega aparata države, ki se
bo sposoben odzivati na spremenjeno varnostno okolje. Tako v Avstriji poleg vojaš-
kega vidika (vojaška raven omreženja obsega strateško, operativno in taktično kom-
ponento, pri čemer gre pri prvi za omrežno povezavo obveščevalnih služb in njiho-
vih izsledkov v procese vodenja in poveljevanja, kar je še posebej za avstrijsko ude-
ležbo v mednarodnih operacijah osrednjega pomena. Operativna komponenta mora
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posamezne države, temveč poskuša na osnovi ideje o globalni varnosti
dokazati, da danes varnostne politike ni mogoče omejevati na posamez-
ne resorje ali države, temveč varnostni izzivi zahtevajo mednarodno kon-
ceptualizacijo in sodelovanje tako držav kot vse pomembnejših nedržav-
nih akterjev. Kljub težavam pri oblikovanju koalicij, povezanih zlasti z
različno stopnjo razvoja tehnologije (ali IKT povečuje ali zmanjšuje mož-
nosti oblikovanja koalicij, ostaja sicer nedorečeno vprašanje), kakor tudi
družbenimi in kulturnimi specifičnostmi posameznih družb, pa je sode-
lovanje edini način za zagotavljanje varnosti.

Izhajajoč iz razvoja varnostne paradigme lahko tovrstne predloge ume-
stimo med tiste teoretične koncepte, ki izpostavljajo pomen oblikovanja
varnostnih skupnosti na eni ter na kozmopolitizmu temelječ koncept glo-
balne varnosti na drugi strani. Ravno uporaba IKT naj bi namreč s svojo
globalno prisotnostjo in komunikacijskimi zmogljivostmi omogočila tako
konceptualno povezovanje in iskanje skupnih rešitev kakor tudi hitrejše
in učinkovitejše operativno odzivanje na sodobne varnostne izzive posa-
meznih držav in njihovih varnostnih instrumentov, obenem pa bi omogo-
čila integracijo nedržavnih akterjev v vse bolj kompleksne mehanizme za
vzpostavljanje mednarodnega miru in varnosti (primer mirovnih operacij
– glej Sliko 1). V posrednem smislu pa je zelo pomemben vpliv uporabe
IKT na percepcijo (varnostne) stvarnosti in izpostavljanje problemov ter
zahtev za njihovo reševanje. V tem smislu se lahko strinjamo s tistimi av-
torji, ki menijo, da IKT in njena uporaba nista zgolj vir ogrožanja družbe
in njenih podsistemov, temveč lahko tudi pomembno prispevata k večji
varnosti zlasti z večjim in hitrejšim prenosom podatkov, hitrejšim odlo-
čanjem in seveda tudi ukrepanjem (Kellogg in Powell, 2003). 

Pomen uporabe IKT v mirovnih operacijah pa izpostavi tudi Thomas
(1999), ki v članku Preventing Conflict Through Information Technology
razpravlja o pomenu uporabe IKT kot enega najpomembnejših dejavni-
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olajšati omreženo izvajanje operacij ter zagotoviti interoperabilnost med udeleženci
mednarodnih operacij. Za Avstrijo pa je zelo pomembna tudi taktična komponenta,
kajti cilj oblikovanja brigade za mednarodno (so)delovanje, ki bi bila sposobna
omrežne povezljivosti in delovanja, bi bilo brez taktične ravni nemogoče uresničiti
(Ibid.)) omreženja posebej izpostavljajo še državno in mednarodno raven. Državna
raven naj bi tako zagotavljala v omrežje povezan varnostni sistem in politiko, ki bi
združevala tako vojaško kot civilno komponento obrambe ter zaščito prebivalstva.
Mednarodna dimenzija pa se nanaša predvsem na povezljivost z EU in Nato. Glavni
izziv za avstrijsko zvezno vojsko (orig. Bundesheer) je takšen razvoj, da bo sposobna
sodelovati v mirovnih operacijah, katerih izvajanje bo omrežno podprto. V ta namen
so spomladi 2003 razvili koncept NOVA (orig. Netzwerk – zentrierte Operative Verfa-
hren Austria), s katerim naj bi poleg ostalih reformnih procesov, ki se trenutno izva-
jajo, zvezni vojski zagotovili naslednje zmožnosti delovanja: sočasno razporeditev
vseh razpoložljivih sredstev (concurrent resources), možnost sodelovanja oz. intero-
perabilnost, superiornost vodenja in nadzorovanja (command and control superio-
rity), visoko operativno hitrost (speed of operations), nadzorovan manever, natanč-
no bojno delovanje (precision engagement), usmerjeno logistiko (focused logistics)
ter vseobsežno zaščito (full dimensional protection) (Habermayer, 2004).
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kov pri preprečevanju nastanka in eskalacije sodobnih konfliktov. Če se
tradicionalni dejavniki preprečevanja konfliktov nanašajo na diplomat-
ske, kulturne in nevojaške nenasilne ukrepe, ki jim v primeru neuspeha
sledijo grožnje z uporabo vojaške sile, pa je treba po mnenju Thomasa
dodati tudi IKT. Ker z IKT-jem lahko dosežemo tako elite kakor tudi po-
sameznega državljana (v primeru zadosti razvite infrastrukture seveda),
je v tem primeru IKT zelo primerno sredstvo vpliva. Zato Thomas govori
celo o operacijah vzpostavljanja virtualnega miru (orig. virtual peacema-
king). Poleg omenjenega vidika, v katerem se IKT obravnava kot sredstvo
vpliva držav izvajalk mirovnih operacij, pa je Thomas izpostavil tudi
pomen uporabe IKT za izvajanje simulacij konfliktov in načinov njihove-
ga razreševanja, kot primer pa je navedel potek pogajanj v Daytonu leta
1995, na katerem so predstavniki sprtih strani ravno na podlagi IKT do-
ločali operativne rešitve mirovnega sporazuma. 

Slika 1: Informacijsko-komunikacijska infrastruktura mirovne misije
OZN na Kosovu (UNMIK)

Vir: Holohan (2003: 25).
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Mnogo bolj kot uporaba IKT za izvajanje in implementacijo mirovnih
operacij je torej v predstavljenem konceptu pomembna njena uporaba za
oblikovanje novih varnostnih skupnosti, kar je glavni pogoj dolgotrajnega
miru ter najboljše preventivno sredstvo v preprečevanju konfliktov, na-
stalih na podlagi tradicionalnih ozemeljsko-materialnih, ideoloških, ver-
skih in drugih družbeno in kulturno pogojenih vzrokov.12 Še posebej v
obdobju globalizacije in naraščanja »novih« identitet, povezanih z upora-
bo IKT, ter številnih težav, ki se nanašajo na samo opredelitev varnostnih
skupnosti, pa lahko upoštevajoč izhodišča Millsa (2002) in Rothkopfa
(1998) izpostavimo vse večji pomen virtualnih varnostnih skupnosti kot
tistih referenčnih objektov, ki bi lahko odgovorili tudi na omenjene spre-
membe. Na nove vire ogrožanja varnosti, povezane z identitetami kiber-
netskega prostora, je namreč možno odgovoriti zgolj na isti ravni in v
istem prostoru, pri tem pa je treba izkoristiti predvsem značilnosti IKT,
ki omogočajo neposredno navezavo stikov oz. komuniciranje in se v tem
pogledu tudi bistveno razlikuje od klasičnih propagandnih aktivnosti.13

Vendar pa uporabe IKT kot pomembnega instrumenta za zagotavlja-
nje varnosti ne smemo zoževati zgolj na človeško pogojene konflikte, ki
danes za večino svetovnih držav niso več primarni dejavnik ogrožanja
varnosti. Sodobne tehnologije so zelo uporabne tudi v preprečevanju in
odpravi posledic naravnih nesreč, kajti strukturne grožnje, kot jih opre-
deli Sundelius (v Kastrup, 2004), prihajajoče iz naravnega okolja, so med
najpomembnejšimi izzivi tako za koncept nacionalne kot individualne
(človekove) in globalne varnosti. Dokaz za to je nedvomno potres, ki je
26. 12. 2004 povzročil uničujoče cunamije v Indijskem oceanu. Zlasti pri
sanaciji škode in zagotavljanju mednarodne pomoči je uporaba IKT odi-
grala zelo pomembno vlogo, saj je spremenila percepcijo dejanske
razsežnosti naravne katastrofe s sredstvi, kot so digitalizirani video, digi-
talni fotoaparati, satelitske komunikacije-internet in pošiljanje multime-
dijskih vsebin v svet. Uporaba IKT je namreč zelo primerna za ustvarja-
nje t. i. mobilizacijskega učinka,14 zelo pomembnega in potrebnega za
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12 Siegel (1998) obravnava integrirane informacijske aktivnosti v mirovnih operacijah
na primeru Bosne in Hercegovine, pri tem pa analizira tako javno informacijsko
kampanjo kot psihološke operacije ter končno koordinirane informacijske aktivno-
sti. 

13 Savdske oblasti so se zato, ker so islamski fundamentalisti vse uspešnejši pri upora-
bi interneta, odločile, da izvedejo veliko spletno kampanjo proti terorizmu, ki naj bi
spreobrnila privržence Al Kaide. Po nekaterih podatkih so tako prek spleta navezali
stik z več kot 800 borci omenjene organizacije ter jih poskušali prepričati, da odloži-
jo orožje, pri tem pa je bila uspešnost 25 %. Spletna kampanja, v kateri sodelujejo
vidnejši predstavniki oblasti in neprofitnih organizacij, je podprta z obširno medij-
sko kampanjo. V njej državljane Savdske Arabije oglasi nagovarjajo k boju proti na-
silju, starše pa pozivajo, naj bodo pozorni na znake, ki se kažejo pri njihovih otrocih
in ki naj bi pokazali, da sodelujejo pri terorističnih dejanjih (Spletna kampanja proti
terorizmu, 2005). 

14 Za izvajanje mobilizacijskega učinka so se kot zelo primerne izkazale storitve inter-
neta, kot so poštni seznami (angl. mailing list), spletne klepetalnice in IRC (orig. In-
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izvajanje civilnodružbenih pobud, med katerimi sta najpomembnejši 
humanitarna dejavnost in izvajanje pritiskov na državne oblasti. 

Predstavljene pobude in primeri dokazujejo, da na uporabo IKT nika-
kor ne smemo gledati zgolj kot na vir ogrožanja sodobnih družb, temveč
je pomembna tudi za oblikovanje sodobnih varnostnih mehanizmov, ki
zaradi vse številčnejših izzivov, sodelujočih akterjev ter spremljajoče jav-
nosti potrebujejo učinkovito sredstvo medsebojne koordinacije in komu-
nikacije, ključnih za preseganje konfliktov. V tem pogledu pa se IKT in
še posebej internet vrača na osnovno izhodišče in vzrok svojega nastan-
ka, kajti IP-omrežnega protokola niso razvili zato, da bi bil varen sam po
sebi, temveč da bi zaradi paketne decentralizirane izmenjave podatkov
lahko deloval tudi v najbolj nenormalnih družbenih razmerah – krizah
kataklizmičnih razsežnosti.
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VIDIKI GLOBALIZACIJE IN DEMOKRATIZACIJE
POSTKONFLIKTNE OBNOVE VARNOSTNEGA 

SEKTORJA – PRIMERI OBNOVE VOJSKE 
IN POLICIJE

Maja GARB*

Obnova vojske in policije je pomemben del splošne obnove postkonf-
liktnih družb. Zagotovitev stabilnega in varnega okolja, k čemur naj
bi obe obnovljeni strukturi prispevali (čeprav se za to pogosto upora-
bijo mednarodne sile), je celo nekakšen prvi pogoj za uspešnost ob-
novitvenih dejavnosti na ostalih področjih. Obnovo vojske in polici-
je lahko prištevamo tako v koncept postkonfliktne družbene obnove
kot tudi v koncept reforme varnostnega sektorja. Prispevek poleg
orisa obeh konceptov predstavi najbolj značilne pojavne oblike in
posledice (so)delovanja različnih akterjev mednarodne skupnosti pri
obnovi vojske in policije v postkonfliktnih razmerah, kot so zagoto-
vitev podlage v mirovnem sporazumu in določitev odgovornega
akterja oziroma vodilne države, izvedba usposabljanja, prehod na lo-
kalno lastništvo, nevarnost pojavov lastnih interesov in sindroma
odvisnosti ipd., ter s tem preverja tezo, da se globalizirajo tudi post-
konfliktne obnove varnostnega sektorja, institucije varnostnega sek-
torja pa demokratizirajo (po zahodnih standardih).
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UVOD

Nacionalne oborožene sile so dolgo spadale v izključno domeno držav
oziroma nacionalnih vlad, različni družbeni procesi v zadnjih desetletjih
pa so vplivali na to, da se je takšna urejenost na različnih področjih zače-
la presegati. Tako nacionalne vojske sodelujejo na področju izobraževa-
nja in usposabljanja, si v okviru zvez postavljajo skupne standarde za
opremo in oborožitev, za usposobljenost itd., se združujejo v večnacio-
nalne enote pri opravljanju nalog v okviru mednarodnega zagotavljanja
miru ipd. Podoben mednarodni oziroma globalni pristop pa se danes
uporablja tudi pri vzpostavljanju novih oboroženih sil in drugih varnost-
nih struktur nekaterih t. i. postkonfliktnih držav. Postkonfliktna obnova
oziroma postkonfliktna rekonstrukcija (o terminoloških problemih govo-
ri prvi del prispevka) je danes pogosta tema razprav in tudi neposrednih
aktivnosti mednarodne skupnosti. Po koncu oboroženega spopada se
praviloma začne proces splošne postkonfliktne obnove, ki mora segati
na vsa družbena področja in ravni – od politične in upravne infrastruktu-
re do psihosocialnega okrevanja družbe in posameznika. Obnova t. i.
varnostnega sektorja je v tem procesu zelo pomembna. Mednarodno so-
delovanje je v postkonfliktnih razmerah v tem sektorju v številnih prime-
rih močno prisotno. Že sama demobilizacija nekdanje vojske naj bi pote-
kala pod mednarodnim vodstvom, pod mednarodnim nadzorom – ali pa
vsaj z mednarodno pomočjo pri usposabljanju – pa poteka tudi vzpostav-
ljanje novih oboroženih sil, pa tudi policije. Ali lahko torej tudi na
varnostnem področju uporabljamo pojem globalizacija – kot pojem glo-
balizacija postkonfliktne obnove varnostnega sektorja? Opredelitev kon-
cepta reforme varnostnega sektorja in še posebej predstavitev ključnih
aktivnosti v okviru postkonfliktne obnove dveh pomembnih institucij
varnostnega sektorja, vojske in policije, bosta skušala odgovoriti na za-
stavljeno vprašanje.
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OPREDELITEV TEMELJNIH KONCEPTOV

Postkonfliktna obnova

V splošnem lahko koncept postkonfliktne obnove razumemo kot celoto
prizadevanj za vsestransko (ponovno) graditev družbe, ki je bila vključe-
na v oboroženi spopad in trpi zaradi posledic tega spopada. 

Analiza različnih študij in poročil s področja postkonfliktne obnove
kaže, da je težko govoriti o enotnem konceptu postkonfliktne obnove,
saj študije in poročila vsebujejo različne izraze, pa tudi različna vsebin-
ska pojmovanja posameznih aktivnosti oziroma obnovitvenih prizade-
vanj. Poglejmo nekaj uporabljanih konceptov in pojmov:

Koncept rehabilitacije. Kumar (1997: 2) ga opredeljuje kot problematič-
nega, pri čemer predvsem opozarja na nevarnost preozkega razumevanja
koncepta. Pojem rehabilitacije namreč pomeni vzpostavitev starega sta-
nja. Takšen pomen ima tudi v literaturi o naravnih in drugih nesrečah,
kjer se pojem rehabilitacije nanaša na obnovitev fizičnih in institucional-
nih struktur na raven pred nesrečo. Včasih je v tovrstni literaturi nare-
jena tudi ločnica med rehabilitacijo in rekonstrukcijo, pri čemer se prvo
nanaša na obnovo prizadetih gospodinjstev, drugo pa na fizične in druž-
bene infrastrukture. Kumar meni, da po vojni, pri čemer ima v mislih
predvsem državljanske vojne, predvojnih struktur ni dobro preprosto ob-
noviti. Izbruh državljanske vojne namreč kaže, da nekdanji politični si-
stem ni deloval. Zlasti pojem politične obnove je neustrezen, kot opozar-
jata Atlas in Licklider (1999: 52), saj nima smisla obnavljati razmer, ki so
pripeljale do konflikta. Politična »obnova« naj bi ustvarila takšno politič-
no enoto, ki bo lahko urejala konflikte brez posebnega nasilja. Povojna
družba za uspešno delovanje torej ne sme ponovno vzpostaviti predvoj-
nega oziroma predkriznega stanja, ampak mora redefinirati in preusme-
riti odnose med politično oblastjo in državljani, spremeniti odnose med
različnimi etničnimi in družbenimi skupinami, vzpostaviti civilno druž-
bo v najširšem smislu, spodbujati psihosocialno zdravljenje in pomiritev
ter reformirati ekonomsko politiko in institucije, ki pospešujejo podjet-
ništvo in iniciativo posameznikov. Drugi argument, zakaj pojma rehabili-
tacija ni ustrezno uporabljati v smislu, kot ga najdemo v študijah nesreč,
je, da po različnih naravnih in drugih nesrečah ljudje lažje preidejo na
svoje običajne družbene in ekonomske aktivnosti kot pa v primeru
vojne, poleg tega je rehabilitacija po vojnah za celotno družbo zelo dolgo-
trajen proces. Zaradi vseh teh razlogov Kumar rehabilitacijo razume v
širšem smislu. Proces rehabilitacije po njegovem tako vsebuje tri medse-
bojno povezane elemente (Kumar, 1997: 3):
– Obnova oziroma restavracija. Po vojni je, glede na naravo uničenja,

treba obnoviti fizično infrastrukturo in fizične zmogljivosti, osnovne
socialne službe in ključne vladne funkcije.
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– Strukturalna reforma. Kumar ugotavlja, da praktično vse družbe, ki so
bile v vojni, potrebujejo obsežne reforme svojega političnega, ekonom-
skega, socialnega in varnostnega sektorja. Te reforme vključujejo
vzpostavljanje in/ali razpuščanje organizacij, institucij in administra-
tivnih struktur.

– Graditev institucij. Ta tip rehabilitacije vključuje izboljševanje učinkovi-
tosti in uspešnosti obstoječih institucij.

Takšen širši koncept rehabilitacije Kumar v nadaljevanju svoje študije
tudi uporablja, na podlagi pregleda terminologije nekaterih drugih avtor-
jev pa ugotavlja, da je mogoče izmenjaje uporabljati pojme rehabilitacija,
rekonstrukcija in ponovna graditev, vsi pa se nanašajo na ukrepe za ponov-
no graditev političnih, ekonomskih in socialnih struktur.

Med pomembnejšimi pojmi v obravnavanju postkonfliktne obnove je
tudi pojem rekonciliacije (pomiritev, sprava). Zajema obnovo (1) minimal-
ne ravni zaupanja med bivšimi nasprotniki/sovražniki, (2) zmožnosti za
mirno koeksistenco, interakcijo in tekmovanja za vire ter (3) mehaniz-
mov za mirno urejanje nesoglasij. Rekonciliacija je nujen sestavni cel ob-
novitvenega procesa kot celote, kar izhaja tudi iz Galtungovega koncep-
ta. Po mnenju Galtunga naj bi bili namreč za uspeh mirovnega procesa v
celoti in za uspešno obnovo pomembni »trije R-i«1 – reševanje konflikta
(angl. »conflict resolution«), rekonstrukcija in rekonciliacija, ki jih mora-
mo upoštevati skupaj kot celoto (Carbonnier, 1998: 11–12).

Maynardova (1999) ugotavlja, da pri obnovitvenih prizadevanjih obi-
čajno prevladujeta fizični in gospodarski sektor, sama pa se predvsem
osredotoča na psihosocialne razsežnosti obnove. Meni, da je v postkonf-
liktni družbi treba vzpostaviti določeno stopnjo kohezivnosti, kar je mož-
no doseči postopoma skozi pet korakov t. i. zdravljenja (angl. »healing«):
(1) vzpostavljanje varnosti, (2) komunalizacija, (3) obnova zaupanja, (4)
obnova osebne in družbene morale in (5) reintegracija in obnova demo-
kratičnega diskurza, pri katerem sodelujejo trije elementi: voditelji, posa-
mezniki in skupnost.

Avtorji študij s področja postkonfliktne obnove uporabljajo tudi
pojem tranzicije – tranzicije od vojne k miru. Kumar (1997: 3) opredeli
tranzicijo od vojne k miru kot obdobje od prekinitve sovražnosti (mirov-
ni sporazum med stranmi v sporu, poraz ene od strani ali dejstvo, da je
ena od strani v stanju, da vojne ne more nadaljevati) do vzpostavitve po-
litične in družbenoekonomske »normalnosti«, ko je ustvarjen vtis, da sta
obnovljena politični red in stabilnost in uveljavljena vsaj večina pogojev
iz mirovnega sporazuma. 
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Avtorji se za uporabo določenega termina ali več različnih terminov s
področja postkonfliktne obnove odločajo po svoji strokovni presoji v
skladu z razumevanjem izraza in v skladu z vsebino študije. Če pogleda-
mo nekaj tujih študij in projektov, lahko ugotovimo, da so že v naslovih
uporabljeni različni izrazi. Tako Kumar (1997) kljub ugotovitvi, da je
izraz rehabilitacija primeren izraz tudi za povojne razmere, knjigo ven-
darle naslovi z »Rebuilding Societies After Civil War«; Carbonnier (1998)
svoj pregled ekonomske literature naslovi s »Conflict, Postwar Rebuil-
ding and the Economy«; SÝrensenova (1998) analizo vlog in problemov
žensk v konfliktih in obnovi naslovi z »Women and Post-Conflict Recon-
struction«; Svetovna banka v svojih programih in analizah tudi precej
dosledno uporablja izraz postkonfliktna rekonstrukcija (npr. poročilo
Kreimer et al, 1998 »The World Bank’s Experience with Post-Conflict
Reconstruction«, 1998); Maynardova se sicer usmeri predvsem na psiho-
socialno zdravljenje družbe, a uporablja tudi druge pojme (»Rebuilding
Community: Psychosocial Healing, Reintegration, and Reconciliation at
the Grassroots Level«, 1997; »Healing Communities in Conflict«, 1999);
srečamo tudi pojem okrevanja, pogosto v povezavi z ekonomskimi, zlasti
finančnimi vidiki obnove (npr. Michailof et al, 2002) …

Poglejmo na koncu še terminološke možnosti v slovenskem jeziku. Is-
kanje prevodov zgoraj predstavljenih tujih izrazov je pokazalo, da se v
prevodnih različicah teh izrazov skoraj vedno pojavi tudi izraz obnova. Iz
tega razloga je tudi v pričujočem prispevku uporabljan izraz postkonflikt-
na obnova, pri čemer pa je obnova razumljena ne samo kot prizadevanje
za vrnitev v staro, predkonfliktno stanje, ampak tudi kot izvajanje vseh
potrebnih sprememb, da se zagotovita trajen in stabilen mir ter razvoj
družbe. Ustrezala pa bi, morda še bolj kot obnova, tudi izraza rekon-
strukcija in graditev.

Varnostni sektor in reforma varnostnega sektorja

Pojem »varnostni sektor« se nanaša na vse institucije, organizacije in
agencije, ki imajo legitimno moč, da uporabljajo silo ali pa grozijo z
njeno uporabo, da bi zaščitile družbo in njene državljane. Varnostni sek-
tor tako vključuje vojaške sile, paravojaške organizacije, policijske struk-
ture, sile za varovanje meje, obveščevalne službe, sodstvo in tiste državne
elemente, ki oblikujejo in nadzirajo nacionalno politiko (glej npr. Ger-
mann, Edmunds, 2003). Pojem se je precej uveljavil zlasti v okviru kon-
cepta t. i. reforme varnostnega sektorja – RVS (security sector reform –
SSR), ki se je začel razvijati konec 90. let 20. stoletja, izhaja pa iz razume-
vanja, da nereformiran varnostni sektor pomeni pomembno oviro pri
zagotavljanju razvoja, demokracije in miru (glej Bryden, Hänggi, 2005:
23). 

XXDRUGI DEL XX



148

Reforma varnostnega sektorja je potrebna zlasti takrat, ko varnostni
sektor ne deluje ustrezno oziroma je disfunkcionalen. Ko torej ne more
učinkovito zagotavljati varnosti državi in prebivalstvu oziroma ko sam
povzroča nevarnosti in nasilen konflikt. Poleg značilnosti disfunkcional-
nosti pa je treba upoštevati tudi vidik nedemokratičnosti. Avtorji namreč
ugotavljajo, da imajo lahko tudi nedemokratične države zelo učinkovit
varnostni sektor, pa čeprav predvsem služi varnosti režima samega.
Reforma varnostnega sektorja naj bi torej spremenila disfunkcionalen
varnostni sektor v funkcionalnega oziroma naj bi zmanjšala varnostne
pomanjkljivosti, hkrati pa naj bi zmanjšala tudi pomanjkljivosti v demo-
kratičnosti (zlasti pomanjkanje nadzora nad varnostnim sektorjem). Ter-
minološka pazljivost pa je potrebna tudi v primerih splošne modernizaci-
je in profesionalizacije varnostnega sektorja. Kadar pri teh reformah ni
prisotna demokratizacija, naj ne bi govorili o reformi varnostnega sektor-
ja v smislu, kot se je koncept razvil. Reforma varnostnega sektorja naj bi
bila torej po definiciji usmerjena v izboljšanje upravljanja varnostnega
sektorja (povzeto po Bryden, Hänggi, 2005: 27).

In v katerih primerih se lahko izvaja tako opredeljena reforma var-
nostnega sektorja? Bryden in Hänggi (2005: 28) opozarjata, da ne obstaja
neki skupen model reforme varnostnega sektorja in da vsaka država, v
kateri ta reforma poteka, pomeni poseben primer in zato tudi drugačen
reformni kontekst. Vendar pa je za analitične potrebe mogoče oblikovati
širše kontekste reforme varnostnega sektorja, ki vsebujejo več podobnih
primerov, odvisni pa so od kriterijev kategorizacije. Če vzamemo kot kri-
terije stopnjo ekonomskega razvoja, naravo političnega sistema in poseb-
ne varnostne razmere, lahko izločimo naslednje tri kontekste reforme
varnostnega sektorja (ali bolje rečeno, clustre kontekstov), vsakega z dru-
gačnim načelom za reformo (Bryden, Hänggi, 2005: 28–29): 
a) razvojni kontekst v razmeroma stabilnih državah v razvoju (ključni

kriterij je družbenoekonomski razvoj);
b) postavtoritarni, primarno postkomunistični kontekst tranzicijskih dr-

žav (ključni kriterij je politični sistem);
c) postkonfliktni kontekst v državah, ki so vključene v ponovno graditev

države po konfliktu (ključni kriterij so varnostne razmere).

Podobnosti in razlike med vsemi tremi konteksti so predstavljene v Ta-
beli 1. Avtor tabele, Hänggi, jih predstavi s pomočjo nekaterih kazalni-
kov, ki dokaj dobro orišejo posamezen koncept, pri čemer lahko vidimo,
da imajo reforme varnostnega sektorja po posameznih kontekstih vsaka
svoje posebnosti. Več je razlik kot podobnosti, še najbolj so si reforme
podobne glede akterjev, saj v vseh kontekstih pogosto nastopajo isti. 
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Tabela 1: Konteksti reforme varnostnega sektorja

RAZVOJNI POSTAVTORITARNI POSTKONFLIKTNI 
KONTEKST KONTEKST KONTEKST

Ključni kriterij: družbenoekonomski politični sistem varnostne razmere
razvoj

Ključni problem: razvojni deficit demokratični deficit varnostni deficit
Ključni cilj reforme: razvoj demokratizacija graditev miru
Splošni reformni tranzicija od manj tranzicija od tranzicija od 
proces: razvite k razviti avtoritarnega k demo- oboroženega konflikta 

ekonomiji kratičnemu sistemu k trajnemu miru
Narava zunanje reformni pritisk skozi perspektiva pristopa k reformni pritisk skozi
vpletenosti: razvojno pomoč, regionalni organizaciji mednarodne mirovne

povezano s političnim (npr. EU, Nato) kot operacije (zlasti pod 
pogojevanjem spodbuda za reformo vodstvom OZN)

Ključni zunanji zahodne donatorske zahodne donatorske mednarodne mirovne 
akterji: države; razvojne države; mednarodne enote (večinoma pod

organizacije (npr. UNDP, organizacije (npr. EU, vodstvom OZN); 
Svetovna banka), Nato, OVSE), zahodne donatorske
transnacionalni akterji transnacionalni akterji države, UNDP, trans-

nacionalni akterji (npr.
nevladne organizacije,
zasebna vojaška podjetja)

Posebni problemi slabo voden in upravljan prekomeren, povsod propadle državne 
varnostnega sektorja: varnostni aparat; pre- prisoten varnostni strukture; zelo šibka civil-

obsežni vojaški izdatki; aparat s preobsežnimi na družba; močna prisot-
varnostni sektor se delno viri; civilni, a ne demo- nost nedržavnih oborože-
sam financira z lastno kratični nadzor; močna nih struktur; posebni var-
podjetniško dejavnostjo država, a šibka civilna nostni problemi (npr. 

družba majhno orožje, 
protipehotne mine)

Možnosti za reformo mešane – odvisne od precej dobre, če so na načeloma precej slabe –
varnostnega sektorja: politične zaveze reformi, voljo zunanje pobude, šibka in sporna držav-

moči državnih institucij, kot je npr. članstvo v EU nost, privatizacija varnosti 
vloge in stanja varnost- – močne državne – odvisno od tujih obvez 
nega aparata, regional- institucije, profesionalne in lokalne pripravljenosti
nega varnostnega okolja, varnostne sile, širši na reformo
pristopa donatorjev proces demokratizacije
k RVS

Vir: Hänggi, 2004 po Bryden, Hänggi, 2005: 30.
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POSTKONFLIKTNA OBNOVA VARNOSTNEGA SEKTORJA

Pojem reforma varnostnega sektorja v postkonfliktnih razmerah pogosto
imenujemo kar rekonstrukcija oziroma obnova varnostnega sektorja. Če
se spomnimo začetne razprave o pojmih rekonstrukcija in obnova, lahko
ravno pri varnostnem sektorju ugotovimo, da v postkonfliktnih razme-
rah ni dovolj samo obnoviti varnostni sektor, ampak da je znotraj obnovi-
tvenega procesa potrebna tudi reforma oziroma temeljita sprememba
tega sektorja.

Bryden in Hänggi (2005: 32–33) ugotavljata, da sledi reforma oziroma
obnova varnostnega sektorja v postkonfliktnih razmerah istima ključni-
ma načeloma kot reforma varnostnega sektorja v ostalih kontekstih, in
sicer, prvič, (ponovna) vzpostavitev takšnih varnostnih sil, ki bodo lahko
uspešno in učinkovito zagotavljale varnost, in drugič, da bo ta proces po-
tekal v okvirih demokratičnega vladanja. V RVS v postkonfliktnih raz-
merah je v primerjavi RVS v drugih kontekstih drugačno le to, da se
mora ukvarjati še z dediščino oboroženega spopada in mora zaradi tega
imeti dodatne vsebine, kot so razorožitev, demobilizacija in reintegracija
nekdanjih bojevnikov, ukrepi proti širjenju in zlorabi majhnega in lahke-
ga orožja, razminiranje ipd.

Zdi se, da je reforma varnostnega sektorja v postkonfliktnih razmerah
še posebej težavna. Prvič jo otežuje že sama dediščina oboroženega spo-
pada, kamor lahko prištevamo prisotnost različnih oboroženih skupin, ki
jih je treba razpustiti in ustrezno vključiti v novo legalno oboroženo
strukturo; potrebo po demobilizaciji nekdanjih bojevnikov in njihovi po-
novni vključitvi v družbo; potrebo po zmanjšanju običajno preobsežne
oborožene sile; potrebo po odstranitvi odvečnega orožja in min; potrebo
po vzpostavitvi prehodne zakonite oblasti; problem vojnih zločincev; raz-
širjeno trgovino z belim blagom ipd. Drugič, za postkonfliktno okolje pa
so značilne tudi šibke državne institucije, zelo občutljive medetnične in
politične razmere z vplivnimi vojaškimi in nevojaškimi varnostnimi sila-
mi ter negotove ekonomske razmere. Vendar pa so nekatere okoliščine v
postkonfliktnih razmerah tudi spodbudne za izvedbo programov refor-
me varnostnega sektorja. Med drugim so v postkonfliktnih primerih pri-
sotne zunanje spodbude in viri, potreba po obnovitvi raznih struktur po
koncu oboroženega spopada pa je tudi dobra priložnost za sočasno refor-
miranje. Vedno pa seveda reforma varnostnega sektorja ni preprosta.
Zlasti težko bi to trdili za primere meddržavnih vojn ali tujih vojaških in-
tervencij, pri katerih je prišlo do spremembe režima ali prehodne okupa-
cije. Takšno varnostno okolje bi bilo za reformo preprosto preveč sovraž-
no (povzeto po Bryden, Hänggi, 2005: 31–32).

Posebni izzivi obstajajo v postkonfliktnih razmerah tudi za upravno
strukturo, med njimi naslednji (prav tam):
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– delovanje in sodelovanje številnih in različnih akterjev (od tujih oboro-
ženih sil do lokalnih nezakonitih oboroženih skupin), ki se pojavljajo
v postkonfliktnih razmerah, je zelo zapleteno.

– graditev miru in druge obnovitvene aktivnosti potekajo na različnih
ravneh – tako na državni kot na nižjih upravnih ravneh, pa tudi na na-
državni ravni.

– prisotnost oboroženih nedržavnih akterjev, kot so zasebna vojaška
podjetja, ki jih najemajo tako mednarodne mirovne sile kot tudi nek-
danje strani v sporu. Ti akterji imajo lahko v okviru sodelovanja pri
obnovi tudi lastne interese. V postkonfliktnih razmerah takšna »priva-
tizacija varnosti« poteka v razmerah šibke civilne družbe, ki bi lahko,
če bi bolje delovala, povečala težnjo javnosti po demilitarizaciji in de-
privatizaciji varnosti.

Čeprav avtorja posebej izpostavljata samo navedene izzive za vladanje
v postkonfliktnih razmerah, pa ne smemo pozabiti, da obnova varnost-
nega sektorja v ožjem pomenu v postkonfliktnem kontekstu poteka v
okoliščinah, ko je treba na političnoupravni ravni reševati tudi druge
probleme, na primer demobilizacijo in družbeno reintegracijo nekdanjih
vojakov, nekdanjih bojevnikov. Vzpostavljanje novih struktur varnostne-
ga sektorja se skoraj praviloma uporabi vsaj kot začasna rešitev proble-
ma zaposlitve demobiliziranih pripadnikov nekdanjih vojaških struktur,
kar pa ima tako dobre kot slabe učinke.

POSTKONFLIKTNA OBNOVA POLICIJE IN VOJSKE V PERSPEKTIVI
VKLJUČEVANJA MEDNARODNE SKUPNOSTI

V vsakem kontekstu, tudi postkonfliktnem, je pomembno delovanje ce-
lotnega varnostnega sektorja, vendar pa sta v postkonfliktnih razmerah
običajno pozornosti najprej deležni policija in vojska, dve oboroženi uni-
formirani strukturi, ki neposredno zagotavljata varnost in red. Šele z za-
gotavljanjem stabilnega in varnega okolja (vsaj v relativnem smislu), ki si
ga je težko zamišljati brez sodelovanja vojaških in policijskih sil, se us-
tvarijo razmere za splošno postkonfliktno družbeno obnovo, ki naj bi vo-
dila k trajnemu miru in razvoju. Vzpostavitev mirovne operacije z znatno
vojaško sestavino in v nekaterih primerih tudi s takšno policijsko sestavi-
no, ki opravlja t. i. izvršilne naloge – torej neposredno uveljavlja zakoni-
tost oziroma red in mir (primer CIVPOL v UNMIK na Kosovu) –, sicer za
nekaj časa odloži potrebo po učinkovitih regularnih domačih oboroženih
strukturah, vseeno pa se pri zagotavljanju varnosti računa tudi na lokal-
ne zmogljivosti, ki morajo zato čim prej zadostiti pogojem ustrezne
strukturiranosti, usposobljenosti in opremljenosti, praviloma pa tudi za-
hodnim načelom demokratičnosti. 
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Postkonfliktna obnova varnostnega sektorja in v tem okviru tudi ob-
nova oboroženih sil in policije je danes skoraj praviloma izraz prizade-
vanj in sodelovanja mednarodne skupnosti. Že v mirovnih sporazumih,
zlasti pa v programih obnove najdemo načrte, ki zadevajo tako nekdanje
oborožene formacije (praviloma se omenjajo načrti za demobilizacijo in
reintegracijo nekdanjih vojakov) kot novo oboroženo strukturo. Poglejmo
primer Afganistana. Izhodišče za »politiko« glede novih varnostnih in
oboroženih sil Afganistana daje sporazum, ki je nastal po pogovorih o
Afganistanu v Bonnu novembra in decembra 2001 (Agreement on Provisio-
nal Arrangements in Afghanistan Pending the Re-Establishment of Permanent
Government Institutions). Ta t. i. bonski sporazum določa, da morajo mu-
džahidi, afganistanske oborožene sile ter vse oborožene skupine v državi
preiti pod poveljstvo in nadzor začasne vlade in se reorganizirati v nove
afganistanske varnostne in oborožene sile. Sporazum tudi vsebuje zahte-
vo udeležencev pogovorov po pomoči mednarodne skupnosti novim af-
ganistanskim oblastem pri ustanavljanju in usposabljanju novih afgani-
stanskih varnostnih in oboroženih sil ter določa, da je treba mudžahide
vključiti v te nove sile (Agreement on Provisional Arrangements in
Afghanistan). Razmišljanja o vzpostavitvi novih oboroženih sil v Afgani-
stanu so bila torej del začetnih pogovorov o razvoju Afganistana po koa-
licijski oboroženi intervenciji v jeseni 2001. Za obnovo celotnega varnost-
nega sektorja v Afganistanu pa je bil načrt narejen na srečanju
donatorjev za področje varnostnega sektorja na konferenci v Ženevi apri-
la 2002. Po načrtu obnovo sestavlja pet stebrov, za obnovo vsakega je bila
določena tudi vodilna država: 1. boj proti narkotikom (vodilna država Ve-
lika Britanija); 2. reforma pravosodja (vodilna država Italija), 3. razoroži-
tev, demobilizacija in reintegracija – DDR (vodilna država Japonska), 4.
reforma vojske (vodilna država ZDA) in 5. reforma policije (vodilna drža-
va Nemčija) (Sedra, 2003: 11). Da bi reforma varnostnega sektorja dose-
gla cilj, to je varno okolje za vse Afganistance, je treba ustanoviti demo-
kratičen nadzor nad vsemi varnostnimi silami; zagotoviti, da bodo viri
znotraj varnostnega sektorja racionalno in učinkovito razdeljeni (skozi
proračun); zagotoviti, da bodo varnostne sile pripravljene na soočanje z
obstoječimi grožnjami in sposobne civilnemu prebivalstvu zagotoviti us-
trezno stopnjo varnosti; ter jasno razmejiti naloge in pristojnosti različ-
nih varnostnih sil in institucij, da bi se izognili prekrivanju in nepotreb-
nemu delu (Securing Afghanistan’s Future, 2004: 79).

Hitrost odzivanja na nove varnostne razmere, ki nastanejo neposred-
no po koncu oboroženih spopadov, imamo lahko za enega pomembnih
dejavnikov nadaljnje uspešne obnove. Nujna je neposredna zagotovitev
varnosti, pa tudi finančna zagotovitev obnovitvenih aktivnosti. V takšnih
razmerah se včasih na krizno območje pošljejo sile, ki delujejo v okviru 
t. i. premostitvenih operacij. Primer takšne operacije je operacija Evrop-
ske unije Artemis v Kongu (oziroma Interim Emergency Multinational Force
in Bunia). Odločitev o operaciji je bila sprejeta 5. junija 2003, začela pa se
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je že 12. junija 2003. Njen mandat se je končal 1. septembra 2003
(ARTEMIS na portalu Evropske unije http://europa.eu.int/). Ob takšnih
operacijah je seveda pomembno, da mednarodna skupnost ne izgublja
časa z dogovarjanjem o sestavi takih sil, ampak da ima že vnaprej pri-
pravljeno strukturo, ki lahko takoj prevzame delo na kriznem območju.
Pokaže se tudi, da je vzpostavljanje policijske službe oziroma zagotovitev
delovanja policije v postkonfliktnih razmerah običajno še nujnejša kot
vzpostavitve vojske, saj je v takšnih razmerah zagotavljanje notranjega
reda in miru najpomembnejše.2 Mednarodna skupnost se je v primeru
Afganistana tega zavedla dokaj hitro. Tako je Program Združenih naro-
dov za razvoj (UNDP – United Nations Development Programme) že
nekaj dni po ustanovitvi afganistanske začasne vlade na konferenci v
Bonnu oblikoval sklad za podporo tej vladi (AIAF – Afghan Interim Aut-
hority Fund), ki je omogočil, da je v Kabulu policija lahko začela oprav-
ljati delo takoj po bonskem sporazumu. UNDP je pozneje, skupaj s sve-
tovalci v politični misiji UNAMA (United Nations Assistance Mission in
Afghanistan) in Nemčijo, vodilno donatorsko državo na področju obnove
pravosodja in policije, ustanovil še skrbniški sklad (LOTFA – Law and
Order Trust Fund), ki je prvenstveno namenjen pokrivanju plač afgani-
stanskih policistov (United Nations DP/2003/36: 4).3

Eden ključnih problemov, o katerih praviloma poročajo viri s področja
postkonfliktne obnove, je problem koordinacije aktivnosti. Tudi pri ob-
novi varnostnega sektorja se temu negativnemu pojavu mednarodna
skupnost težko izogne. Tako na primer analitiki razmer v Afganistanu
ugotavljajo, da je ena izmed težav oziroma ovir za reformni proces na po-
dročju policije pomanjkanje koordinacije med akterji (ministrstvo za no-
tranje zadeve, UNAMA, UNDP, Nemčija in ZDA). Tako se medsebojno
dopolnjevanje različnih programov ne izkorišča dovolj, možnost podvaja-
nja pa je velika (glej Securing Afghanistan Future-Draft – Annex Natio-
nal Police & Law Enforcement, 2004: 10).

Tudi v primerih, ko zagotavljanje varnosti prevzamejo mednarodne vo-
jaške in v nekaterih primerih tudi policijske sile, je skrb za vzpostavitev
lokalnih varnostnih struktur pomembna točka na dnevnem redu obnove.
Postavi se seveda vprašanje, kdo bo prevzel odgovornost za rekrutacijo v
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2 Zlasti nevarne so razmere v primerih zunanje intervencije, ko se neposredno po
koncu vojaške intervencije, ko domača oblast izgubi lastništvo nad varnostnim sek-
torjem, nova oblast pa še nima vzpostavljenega nadzora nad sredstvi nasilja, lahko
pojavi t. i. varnostni vakuum. Značilen primer so razmere v Iraku leta 2003, ko je s
padcem režima Sadama Huseina padlo tudi vodenje varnostnega sektorja. V Bagda-
du in drugih mestih je prihajalo do splošnega ropanja, koalicijske sile pa pri tem
niso posredovale (povzeto po Domisiewicz, 2003).

3 Na področju nacionalne varnosti v okviru pomoči Afganistanu UNDP poleg usta-
navljanja nacionalne policijske službe podpira še razoroževanje, demobilizacijo in
reintegracijo nekdanjih borcev in akcijo proti minam, v letih 2004–2005 pa je poleg
podpore tem področjem okrepil še podporo upravljanju ob nesrečah (United Na-
tions DP/2003/36: 8).
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novo vojsko in policijo, kdo bo prevzel usposabljanje, kaj bodo vsebovali
programi usposabljanja ipd. Za osnovno usposabljanje Afganistanske
nacionalne vojske (ANA) so odgovorne ZDA, pa tudi Francija. Sedra
(2003: 12) ugotavlja, da že vključenost ZDA kaže na pomen, ki ga ima ob-
nova vojske v okviru obnove Afganistana. Prvo usposabljanje afganistan-
skih rekrutov je ameriška vojska začela izvajati maja 2002; pozneje so za-
čeli razvijati sistem usposabljanja afganistanskih inštruktorjev namesto
neposrednega usposabljanja vojakov (več v Sedra, 2002: 32; Guistozzi,
2003: 28). Če pogledamo koncept usposabljanja nove iraške vojske, vidi-
mo, da je tudi tukaj (še) ključna vloga ZDA, je pa možnost usposabljanja
pripadnikov iraške vojske na ozemlju tretje države zagotovil tudi Nato
(Večer, 10. 12. 2004), v okviru teh dogovorov pa je pet vojaških inštruk-
torjev obljubila tudi Slovenija. Usposabljanje na območju tretje države
poteka tudi za potrebe vzpostavljanja iraške policije v Iraku. Zmogljivosti
je ponudila Jordanija, kjer usposablja kandidate za iraške policiste med-
narodna ekipa policijskih strokovnjakov (med njimi tudi policisti iz Slo-
venije). Za usposabljanje policije v Afganistanu je odgovorna Nemčija, v
njenem projektu obnove policije pa je največ pozornosti namenjene re-
habilitaciji policijske akademije v Kabulu. Prva ekipa nemških policij-
skih trenerjev je prišla v Kabul marca 2002 in začela uvajati tečaj za us-
posabljanje policijskih inštruktorjev na akademiji (t. i. train-the-trainers
course). Zaradi velikih potreb po policistih, ki jim kapacitete nemškega
programa usposabljanja niso zadostovale, so svoj program ustanovile
tudi ZDA. Prva mednarodna ekipa za usposabljanje v ameriškem centru
za usposabljanje policije je štela sedem izvajalcev, med njimi tudi enega
iz Slovenije (Securing Afghanistan Future-Draft – Annex National Police
& Law Enforcement, 2004: 5–7). Na Kosovu za usposabljanje lokalne po-
licije skrbi Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). V ok-
viru svoje misije je tudi ustanovila policijsko akademijo, kjer poteka
pouk s pomočjo mednarodnih inštruktorjev. Program, ki je bil oblikovan
za potrebe usposabljanja kosovske policije, je bil pozneje z nekaj spre-
membami uporabljen tudi kot eden izmed programov za usposabljanje
afganistanske policije. Konkretno to pomeni tudi, da je bila v Afganistan
povabljena deloma ista mednarodna ekipa, ki je sodelovala pri oblikova-
nju programa za usposabljanje kosovske policije.

Oblikovanje in delovanje mednarodnih zmogljivosti (strokovnjaki in
programi, oprema in finančni viri) za pomoč pri vzpostavljanju novih
varnostnih struktur pa je samo ena stran reševanja problema. Upoštevati
je namreč treba tudi posebnosti lokalnega okolja, ki zlasti v t. i. tradicio-
nalnih družbah deluje kot zaviralni dejavnik pri vzpostavljanju vojaških
in policijskih struktur po zahodnih vzorih. Posredno zavira razvoj že
sama lokalna družbena kultura, v kateri je posedovanje orožja njen inte-
gralni del. Zato pogosto ni odziva na programe razoroževanja oziroma
zbiranja orožja. Tudi politika vzpostavljanja ene same regularne oborože-
ne sile v nekaterih okoljih nasprotuje tradicionalnim lokalnim navadam.
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Tudi obstoj zasebnih oziroma lokalnih milic v Afganistanu lahko umesti-
mo že kar v vojaško tradicijo te države. Lokalne vojaške sile so se namreč
zbirale in posredovale tako ob medplemenskih konfliktih kot ob zuna-
njem ogrožanju, ob notranjih nemirih pa so se lahko zbrale tudi v pomoč
centralni oblasti. Te sile, ki so predstavljale nekakšno oboroženo ljuds-
tvo, so tudi pomagale preživeti državi, ko je propadla centralna oblast ali
razpadla državna vojska v primeru zunanjega napada (Jalali, 2002). Sode-
lovanje v lokalnih milicah je Afganistancem že po naravi bližje, saj so
močno navezani na domače okolje (družino, pleme, vas), bližji pa jim je
tudi gverilski način bojevanja. Tudi to so razlogi, zakaj je vzpostavljanje
nove nacionalne vojske (problem rekrutacije, problem vzpostavljanja lo-
jalnosti nacionalni vladi itd.) tako težavno. 

Končna težava postkonfliktne obnove, ki poteka s sodelovanjem raz-
ličnih mednarodnih akterjev, pa je seveda popoln prevzem odgovornosti
s strani lokalnih institucij in umik mednarodnih zmogljivosti. Analize in
poročila o postkonfliktnih obnovah poudarjajo, da je proces obnove dol-
gotrajen, kar predpostavlja tudi dolgotrajno vpletenost mednarodnih ak-
terjev. Proces prehoda na t. i. lokalno lastništvo (local ownership) je dobro
razviden iz analize delovanja in vzpostavljanja policije v Bosni in Herce-
govini. Mednarodno policijo IPTF (International Police Task Force), ki je v
Bosni in Hercegovini prevzela naloge takoj po daytonskem mirovnem
sporazumu, je leta 2003 nadomestila policijska misija Evropske unije
(EUPM), ki sicer izvaja aktivnosti s celotnega področja vladavine prava
(EUPM na portalu Evropske unije http://europa.eu.int/), vendar policij-
ski strokovnjaki neposrednega policijskega dela ne opravljajo več, ampak
so samo še svetovalci lokalni policiji. Je pa včasih težko presoditi, kdaj se
v postkonfliktni družbi konča dejanska potreba po mednarodni pomoči
in kdaj sta prisotnost in delovanje najrazličnejših zunanjih akterjev pred-
vsem izraz na eni strani lastnih interesov teh akterjev in na drugi strani 
t. i. sindroma odvisnosti, ki se je v letih tuje pomoči lahko razvil v post-
konfliktni družbi.4
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4 Tako, na primer, na problem lastnih interesov zunanjih akterjev opozarjata Bryden
in Hänggi (2005: 31–32), sindrom odvisnosti pa omenjata Weiss Fagen in Uimonen
(1994).
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SKLEP

Analiza konceptov postkonfliktne obnove in reforme varnostnega sek-
torja pokažeta, da obe dejavnosti danes skoraj ne moreta potekati in tudi
ne potekata s prostorsko omejenimi zmogljivostmi, ampak se praviloma
v obe aktivnosti vključujejo mednarodni akterji. Že sam koncept reforme
varnostnega sektorja je globalen, saj reforma, čeprav zelo različnih vrst,
poteka v številnih in zelo različnih državah po vsem svetu. K ideji global-
nega pristopa pa nas navede tudi ugotovitev, da so gonilo reform v različ-
nih kontekstih pogosto isti akterji. Kot ključna tema je v prispevku izpo-
stavljena postkonfliktna obnova vojske in policije ter vprašanje, ali in
kako mednarodna skupnost pri tem sodeluje. Prispevek prikaže najbolj
značilne pojavne oblike in posledice (so)delovanja različnih akterjev
mednarodne skupnosti pri obnovi vojske in policije v primerih postkonf-
liktnih držav, razmišljanje, ali tovrstna aktivnost sodi v koncept globali-
zacije ali koncept demokratizacije ali kakšen tretji koncept, pa bo najbrž
še vedno ostalo predmet razprav, kot bo gotovo – ne glede na argumente
za in proti – še dolgo predmet razprav presojanje o njenih pozitivnih in
negativnih straneh.
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REFORMA DRŽAVNE UPRAVE S POUDARKOM 
NA SISTEMSKIH SPREMEMBAH NA 

ORGANIZACIJSKO-KADROVSKEM PODROČJU

Štefka KORADE PURG*

Vsaka organizacija izvaja spremembe, saj le tako zagotavlja tudi svoj
razvoj in ustvarja ustrezne razmere za doseganje svojih ciljev. To
pravilo seveda velja tudi za državo, ki v svojem upravnem sistemu
skuša zagotoviti ustrezne razmere za nemoteno delovanje ter za izva-
janje vseh potrebnih funkcij. Zaradi tega je Republika Slovenija že
kmalu po vzpostavitvi samostojne države začela s procesi preobraz-
be in spreminjanja celotne javne uprave, in sicer najprej tako, da je
vzpostavila vse potrebne institucije samostojne države. V nadaljnjem
razvoju pa je država ob upoštevanju vseh svojih funkcij ter spre-
memb, do katerih je prišlo zaradi spremenjenih zunanjih okoliščin,
spreminjala tudi organizacijsko strukturo državne uprave in prilaga-
jala vsebino. V začetku je država vzpostavljala precej togo strukturo
državne uprave, ki je skoraj v celoti temeljila izključno na zakonski
ureditvi, notranja organiziranost pa je bila urejena s podzakonskim
aktom, ki je natančno predpisoval možne organizacijske oblike in po-
goje za njihovo določanje. Res je, da v skladu z ureditvijo v 120. čle-
nu ustave notranjo organizacijo uprave in njene pristojnosti ureja
zakon, vendar je bila pozneje v okviru procesov spreminjanja držav-
ne uprave in njenega prilagajanja evropskim standardom in načelom
ta določba razumljena bolj fleksibilno. Osnovno organizacijsko
strukturo uprave, ki jo predstavljajo ministrstva, res ureja zakon, gle-
de nadaljnje organiziranosti pa je prevladalo stališče, da jo je možno
urejati tudi s podzakonskim predpisom, ki ga sprejme vlada. To v
praksi pomeni, da lahko vlada samostojno določa organe v sestavi, s
čimer seveda lažje razporeja in organizira posamezna upravna po-
dročja ter zagotavlja ob bolj fleksibilni organiziranosti tudi hitrejše
reagiranje, kadar je to potrebno za zagotovitev izvajanja nalog upra-
ve. Hkrati pa vlada določa tudi izhodišča za notranjo organiziranost
uprave, s čimer zagotavlja enoten pristop ter enakovredno obravna-
vanje posameznih upravnih področij ter spremljajočih dejavnosti.
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* Štefka Korade Purg, Ministrstvo za javno upravo.
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Tudi na tem področju je bil dosežen velik napredek, saj so se pravila
od zelo natančno določenih organizacijskih oblik in števila potrebnih
delovnih mest, ne glede na dejansko zasedenost teh mest, spremenila
tako, da je tudi notranjo organizacijsko strukturo možno prilagajati
nalogam in številu zaposlenih, ki so na voljo za izvajanje nalog. Na
področju kadrovskih virov so bile prav tako uvedene pomembne
spremembe, čeprav je treba poudariti, da je imela Slovenija v okviru
svoje uprave že od vsega začetka posebej urejen status zaposlenih v
upravi, in sicer s posebnim zakonom. Na njegovi podlagi so bili za-
posleni v upravi razvrščeni v tri kategorije, in sicer v višje upravne
in upravne delavce, ki so praviloma opravljali temeljne naloge upra-
ve, in v strokovno tehnične delavce, ki so opravljali naloge na po-
dročju spremljajočih dejavnosti. Tudi druge pravice in obveznosti za-
poslenih so bile urejene drugače, kar je pozneje, ko je bilo treba
zaradi vstopa v Evropsko unijo vzpostaviti sistem javnih uslužben-
cev, temelječ na evropskih standardih in načelih, omogočilo lažji pre-
hod v nov sistem. Reforma državne uprave v Republiki Sloveniji je
pomenila proces, prek katerega je bilo treba s sistemskimi spremem-
bami uvajati organizacijske spremembe in tudi spremembe v položa-
ju zaposlenih v upravi. Proces reforme, ki je bil pozneje preimeno-
van v modernizacijo uprave, je ob upoštevanju tujih izkušenj in tudi
domačih spoznanj povzročil spremembe v organizacijski strukturi
uprave, ki je postala bolj fleksibilna, kot tudi spremembe v normativ-
ni ureditvi, ki je to fleksibilnost omogočila. Povezava teh sprememb
s spremembami v načinih dela in miselnosti javnih uslužbencev pa je
nujnost, ki bo omogočila nadaljnji razvoj uprave v smeri njenega
učinkovitega delovanja in približevanja uporabnikom.
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SISTEMSKE PODLAGE ZA UREJANJE ORGANIZACIJSKEGA 
IN KADROVSKEGA PODROČJA DRŽAVNE UPRAVE

Pomembnost področja uprave nasploh, posebej pa še področja državne
uprave, je poudarjena tudi z njegovo umestitvijo med vsebine, ki jih
ureja Ustava Republike Slovenije kot najvišji pravni akt države. Ustava
namreč že v uvodnem delu vsebuje določbe o tem, da je Slovenija pravna
država,1 da ima v Sloveniji oblast ljudstvo ter da državljanke in državljani
izvršujejo to oblast neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti
na zakonodajno, izvršilno in sodno.2 Načelo delitve oblasti torej kot us-
tavno načelo postavlja temelj za »uravnoteženost nosilcev oblasti, opre-
deljuje razmerja med državljani in vsako izmed vej oblasti ter razmerja
neodvisnosti, kontrole in sodelovanja med njimi«.3 Naloge države so
torej razdeljene upoštevaje načelo delitve oblasti, pri čemer naloge izvr-
šilne veje oblasti izvajata vlada in državna uprava.

Temelji, ki jih je treba upoštevati pri organiziranju uprave, so seveda
prav tako vsebovani v ustavnih določbah, saj je temu področju namenje-
nih kar nekaj členov. Najprej ustava ureja sestavo in organizacijo vlade,
volitve predsednika vlade ter imenovanje ministrov, seveda pa tudi po-
stopek prenehanja funkcije predsednika vlade in ministrov. V nadaljeva-
nju pa ustava ureja področje uprave, in sicer njeno organizacijo in delo
ter naloge in zaposlitev v upravnih službah. Navedene določbe torej po-
menijo tisti osnovni okvir organiziranosti državne uprave, ki mu morajo
slediti akti zakonodajne veje oblasti kot tudi akti izvršilne veje oblasti, ki
pa je pri urejanju tega področja še bolj omejena. Upoštevati mora namreč
okvir, ki ji je dan z zakonom, kar pomeni, da lahko ureja določene zade-
ve iz svoje pristojnosti le v obsegu in vsebini, ki ji je dopuščena z zako-
nom oziroma samostojno le v primerih, ko ji zakon za tako urejanje daje
izrecno pooblastilo.4

Navedene določbe so seveda pomembne z vidika pristopa k določanju
organiziranosti državne uprave. Tako ustava že v delu, ki govori o vladi,
vsebuje določbe o tem, da tako sestavo vlade kot tudi organizacijo in šte-
vilo ministrstev ureja zakon (114. člen), prav tako v delu, ki govori o
upravi, določa, da organizacijo uprave in njene pristojnosti določa zakon
(120. člen). Take določbe torej pomenijo, da organiziranost izvršilne veje
oblasti določa zakonodajni organ, kar je seveda ob upoštevanju navede-
nih določb jasno. Vendar pa so se take določbe oziroma še bolj njihovo
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1 Glej 2. člen Ustave Republike Slovenije, ki določa: »Slovenija je pravna in socialna
država.«

2 To vsebino določa drugi odstavek 3. člena Ustave Republike Slovenije.
3 Povzeto po: Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske in dr-

žavne študije, Ljubljana, 2002, str. 106.
4 Več o tem glej v: Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske

in državne študije, Ljubljana, 2002, str. 844.
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razumevanje skozi čas izkazale kot toge in niso bile v funkciji razvoja ozi-
roma modernizacije uprave.

Navedene ustavne določbe so pomenile podlago za prve korake v
smeri reorganizacije celotne uprave, pri čemer je ta reorganizacija morala
slediti udejanjanju ustavne določbe o pravici do lokalne samouprave. Na-
stanek novih občin, ki je temeljil na zakonu o lokalni samoupravi, je po-
menil podlago za korenit preobrat v miselnosti kot tudi v delovanju upra-
ve kot celote, še posebej pa v miselnosti in delovanju vseh zaposlenih.
Bistvene so bile namreč spremenjene pristojnosti, ki so na eni strani so-
dile v področje lokalnih skupnosti, ter pristojnosti, ki jih je prevzela
državna uprava. Tej vsebinski spremembi je bilo treba prilagoditi tudi or-
ganizacijsko strukturo uprave, in sicer predvsem na lokalni ravni, kjer so
novonastale občine prevzele svoje naloge in pristojnosti, država pa se je
morala organizirati drugače in zagotoviti izvajanje vseh nalog iz svoje pri-
stojnosti.

RAZVOJ SISTEMSKEGA UREJANJA ORGANIZIRANOSTI 
DRŽAVNE UPRAVE

V Republiki Sloveniji kot samostojni državi lahko torej za začetke ureja-
nja organiziranosti uprave štejemo obdobje od sprejema ustave do konca
leta 1994, ko sta bila sprejeta temeljna zakona za navedeno področje, in
sicer zakon, ki je urejal upravo,5 ter zakon, ki je urejal organizacijo in de-
lovno področje ministrstev.6 Medtem ko lahko prvi zakon štejemo kot
vsebinski zakon, ki je med drugim urejal vsebino delovanja oziroma na-
loge uprave, vodenje v upravi ter teritorialno organiziranost uprave in s
tem povezan proces reorganizacije uprave v odvisnosti od uvajanja lokal-
ne samouprave, pa je drugi zakon bolj »tehnične« narave. Njegova vsebi-
na je namreč omejena na naštevanje ministrstev, organov in organizacij v
sestavi, seveda ob navajanju pristojnosti oziroma delovnih področij teh
organov. Takšno stanje samo po sebi ne bi bilo vprašljivo, vendar je treba
upoštevati še dejstvo, da so na področje organiziranosti državne uprave
posegali tudi nekateri področni zakoni. To dejstvo pa je seveda vplivalo
na preglednost organizacijske strukture državne uprave, kar je pozneje
vplivalo na odločitev o njeni drugačni organizacijski postavitvi.

Navedena ureditev področja uprave je ne glede na dejstvo, da je sledila
ustavnim določbam in da je pomenila tudi ustrezno podlago za proces
reorganizacije, le bila dokaj toga. Ne samo, da je zakon določal ministrs-
tva, organe in organizacije v njihovi sestavi, podrobno je določal tudi de-
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5 Zakon o upravi, Uradni list RS, št. 67/94, 20/95, 29/95 in 80/99.
6 Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev, Uradni list RS, 71/94, 47/97,

60/99 in 30/01.
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lovna področja navedenih organov. To je seveda v praksi lahko povzroči-
lo kar precej težav, od tega, da je nastal problem, ko kakšna podrobna
naloga ali pristojnost ni bila navedena v opisu delovnega področja v za-
konu, do tega, ko je bilo zaradi kakršnihkoli razlogov treba »preseliti«
določeno nalogo ali pristojnost znotraj širše organizacijske strukture mi-
nistrstva ali med ministrstvi. Za realizacijo take aktivnosti je bilo treba
spremeniti zakon in s tem povezan ustrezen postopek v zakonodajnem
telesu. Ne nazadnje je taka ureditev pomenila tudi nekakšno oviro v raz-
voju, saj je bilo treba tudi za umestitev novega področja, ki bi ga bilo
treba izvajati znotraj državne uprave, izvesti zakonodajni postopek. 

Posebno novost v organiziranosti državne uprave pa so pomenile
upravne enote, ki so ob vzpostavitvi novih občin na lokalni ravni prevze-
le naloge iz državne pristojnosti, ki so jih pred tem opravljali organi biv-
ših občin. Ne glede na ustavno opredelitev pravice do lokalne samoupra-
ve, ki se uresničuje v občinah in drugih lokalnih skupnostih tako, da
občina samostojno ureja lokalne zadeve iz svoje pristojnosti, ki zadevajo
samo prebivalce občine, je bilo v začetku kar precej nerazumevanja glede
vsebine nalog. Zakon je namreč samo splošno določil podlago za razdeli-
tev pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi,7 kar je seveda pov-
zročilo številne težave v praksi, posebej ker je bila delitev nalog podlaga
za delitev prostorov, sredstev in opreme ter delavcev. Nerazumevanje in
težave pri izvedbi zakona, predvsem na področju izvajanja nalog ter s
tem povezanega zagotavljanja storitev za državljane, so pripeljale do po-
bude za presojo skladnosti zakonske določbe, ki je bila podlaga za deli-
tev nalog, z ustavo. Rezultat je bil za državo razmeroma ugoden, saj ji je
ustavno sodišče naložilo, da natančno določi, katere naloge in pristojno-
sti prevzema. Realizacija odločbe ustavnega sodišča je po eni strani omo-
gočila vsem vpletenim, da so se podrobno seznanili z nalogami, pred-
vsem pa z zakoni, ki jih je država prevzela v svojo pristojnost oziroma
izvajanje8 preložila na upravne enote, po drugi strani pa so bile s tem
tudi jasno razmejene naloge na državne in lokalne. 

Lahko rečemo, da je bila s tem nekako končana prva faza organizacij-
skega razvoja državne uprave v skladu z ustavnimi določbami, pri čemer
pa seveda ni možno trditi, da je bil izbrani način organiziranosti najbolj
ustrezen in racionalen. Verjetno pa je bil v danih okoliščinah primeren,
ne glede na dejstvo, da so se že takrat pojavljali očitki o centralizaciji, kar
je bilo posebej izrazito v primeru upravnih enot. Te so res opravljale
svoje naloge na celotnem območju države, organizirane po teritorialnem
načelu bivših občin, kar je omogočilo, da se raven dostopnosti določenih
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7 Podlaga za delitev nalog med državo in občino je bil zakon o upravi, ki je v 101. čle-
nu določal, da 1. 1. 1995 prevzame država od občin vse upravne naloge in pristojno-
sti na področjih, za katera so ustanovljena ministrstva, ter vse druge z zakonom do-
ločene upravne naloge oblastvenega značaja iz pristojnosti občin.

8 Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin,
Uradni list RS, št. 29/95.
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»državnih« storitev za državljane ni spremenila. Vendar pa je načelnika
upravne enote imenovala vlada, o najvišjih kadrih je odločala vlada,
vodje organizacijskih enot so predlagala posamezna ministrstva, sredstva
so bila centralizirana in vsaka upravna enota je na podlagi določenih
meril dobila svoj delež, pri čemer so bili izdatki za investicije popolnoma
centralizirani. 

Organiziranost državne uprave na prvi ravni, na ravni ministrstev, or-
ganov in organizacij v sestavi ter upravnih enot, je torej bila določena z
zakonom, kar je sledilo ustavni določbi o tem, da organizacijo uprave
ureja zakon. Notranja organiziranost prve ravni pa je bila urejena na
splošni ravni z aktom vlade,9 ki je običajno pomenil skupna izhodišča
oziroma skupne osnove za notranjo organiziranost upravnih organov.
Skupne osnove so pomenile določitev skupnih vsebin, ki so jih morali
vsebovati vsi interni akti posameznih organov, ki so urejali notranjo or-
ganizacijo in sistemizacijo delovnih mest, pogoje oziroma merila (običaj-
no številčna – določeno število sistemiziranih delovnih mest) za usta-
navljanje oziroma določanje notranjih organizacijskih enot in njihovo
poimenovanje ter možne izjeme oziroma odstopanja od teh pravil. Notra-
njo organiziranost posameznega organa je določil predstojnik tega orga-
na, akt pa je sprejel s soglasjem vlade. 

Skozi razvoj celotne družbe in njenega okolja kot tudi skozi razvoj
uprave, predvsem v smislu spreminjanja njenih nalog in pristojnosti ter
zavedanja o vse večjem pomenu ustreznega reagiranja do »strank« upra-
ve, so se izoblikovala tudi kritična stališča do načel in normativnih pod-
lag za organiziranost uprave. Vse več je bilo razmišljanj o tem, da organi-
ziranost, temelječa na veljavnih zakonih in podzakonskih predpisih, v
nekaterih primerih vse bolj ovira delovanje uprave. Njeno prilagajanje
spremenjenim družbenim razmeram in zahtevam okolja je bilo ovirano,
postopki za spremembe pa dolgotrajni. 

Dodaten argument oziroma dodaten impulz k drugačnemu razmišlja-
nju o organiziranosti državne uprave pa je pomenila odločitev države o
njeni vse večji usmerjenosti k izzivom in trendom sodobnih evropskih
držav oziroma njihovih uprav. Odločitev o vključitvi v Evropsko unijo pa
je seveda samo pospešila priprave na spremembe v organiziranosti in
delovanju slovenske uprave v smeri približevanja sodobnim evropskim
upravam ob upoštevanju načel in standardov njihovega delovanja.

Proces reforme uprave se je spremenil v proces modernizacije uprave,
saj hudi posegi v organizacijsko strukturo pravzaprav niso bili potrebni,
temveč jo je bilo treba le izboljšati oziroma prilagoditi sodobnim načelom
in spreminjajočim se razmeram. Hkrati se je predvsem med upravnimi
strokovnjaki izoblikovalo stališče do možnosti bolj fleksibilne organizira-
nosti uprave, seveda ob upoštevanju ustavnih določb. Tako na primer Vi-
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9 Uredba o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo de-
lovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98 in 59/00). 
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rant (Komentar Ustave Republike Slovenije; 2002: 866) pravi, da »ned-
vomno morajo biti z zakonom določena ministrstva. Pri drugih upravnih
organih po našem mnenju zadostuje zakonska tipizacija (kategorizacija).
Tako imamo po veljavni zakonski ureditvi poleg ministrstev še dve vrsti
upravnih organov: t. i. organe v sestavi ministrstev in upravne enote.
Glede prve kategorije (upravni organi v sestavi ministrstva) se je mogoče
postaviti na stališče, da jih lahko ustanavlja vlada sama, da torej ni po-
trebno, da bi bili ustanovljeni z zakonom«.

Tako stališče seveda pomeni pomemben odmik od dosedanjega raz-
mišljanja, s tem pa tudi pomemben poseg v togost oziroma fleksibilnost
organizacijske strukture državne uprave. Ob upoštevanju drugačnega
stališča, tudi do določanja pristojnosti oziroma delovnih področij posa-
meznih ministrstev, lahko ugotovimo, da je prišlo v okviru prilaganja
pravnega reda Republike Slovenije pravnemu redu Evropske unije ter ob
upoštevanju načel sodobne javne uprave do bistvene spremembe stališč
glede možnosti organiziranja državne uprave. Na področju organizirano-
sti državne uprave se je izoblikovalo nekaj pomembnih usmeritev, in
sicer:
– upoštevaje ustavno določbo zakon določa ministrstva, njihovo število

in delovna področja, pri čemer so delovna področja opredeljena splo-
šno, kar bo omogočilo večjo fleksibilnost ob prenosu posameznih pri-
stojnosti oziroma bo preprečilo spore o pristojnosti med ministrstvi,

– glede organov v sestavi ministrstev je konkretna ureditev prepuščena
vladni uredbi, pri čemer pa je že zakon jasno določil strokovno samo-
stojnost teh organov, njihovo razmerje do ministra in ministrstva ter
samostojnost na področju izvajanja finančne in kadrovske funkcije,

– dekoncentracija upravnih nalog ostaja, in sicer na ravni upravnih enot,
ki kot teritorialni upravni organ postajajo enoviti organi, upravno
enoto vodi načelnik, razmerje do ministrstev je vsebinsko, le razmerje
do ministrstva, pristojnega za upravo, je opredeljeno še na kadrov-
skem, finančnem in organizacijskem področju. 

Navedene usmeritve jasno izražajo spremenjena stališča do organizira-
nosti uprave ter nakazujejo premik od toge organizacijske strukture
državne uprave k vse bolj fleksibilni, vsaj na prvi ravni organiziranosti.
Izvršilna veja oblasti tako pridobiva pristojnost in možnost, da se organi-
zira za učinkovito in racionalno izvajanje svojih nalog, pri čemer ne po-
trebuje več postopkov v zakonodajni veji oblasti. Tako je omogočeno
hitro odzivanje na zahteve notranjega in zunanjega okolja, prav tako pa
je možno sproti upoštevati nova spoznanja stroke in prispevati k strokov-
ni, učinkoviti in k uporabnikom usmerjeni upravi.

Ne glede na navedeno pa je treba opozoriti na dejstvo, da se je trend
fleksibilnega pristopa k organizaciji državne uprave v določenem delu
spremenil v svoje nasprotje. Na področju notranje organiziranosti se je
namreč dosedanja možnost popolnoma samostojnega urejanja notranje

XXTRETJI DEL XX



168

organiziranosti posameznega upravnega organa, seveda v skladu s skup-
nimi osnovami in izhodišči ter ob soglasju vlade, spremenila tako, da
prvo raven organiziranosti v posameznem ministrstvu določa vlada z
uredbo. Uredba, ki določa notranjo organiziranost, sistemizacijo, delovna
mesta in nazive,10 namreč v svojem 13. členu določa posamezne notranje
organizacijske enote – direktorate v vsakem ministrstvu. To seveda po-
meni, da minister v tem delu pri določanju notranje organiziranosti mini-
strstva ni samostojen, ampak mora slediti rešitvi, določeni v uredbi. Res
je, da ima možnost predlagati določene spremembe v nazivu in številu
direktoratov, vendar je končna realizacija odvisna od ministra, pristojne-
ga za upravo, ki je predlagatelj uredbe v vladni postopek, ter od odločitve
vlade, ki predlagano uredbo sprejme ali pa ne. Ne glede na dejstvo, da so
predlagane spremembe običajno sprejete, pa vendarle ostaja ugotovitev,
da je v tem delu konkretna organiziranost uprave spet podrejena določe-
nemu postopku, sicer znotraj izvršilne veje oblasti. Ta poseg v samostoj-
nost ministra pri določanju notranje organizacijske strukture ministrstva
je možno razumeti tudi v luči dejstva, da je minister odgovoren za delo
ministrstva, ki ga vodi, in za delo vlade kot celote.

RAZVOJ SISTEMSKEGA UREJANJA KADROVSKEGA PODROČJA 
V DRŽAVNI UPRAVI

Kot v vsakem sistemu so tudi v upravi ljudje, zaposleni oziroma kadri
zelo pomemben del, ki bistveno prispeva k delovanju sistema kot celote.
V skladu s spremembami na celotnem področju uprave se je spremenil
tudi pogled na vlogo kadrovskih virov, na njihov pomen in na načine rav-
nanja z njimi. Tudi na tem področju je bil pomemben vpliv zunanjega
okolja, predvsem spoznanja stroke, pa tudi ravnanje v zasebnem sektor-
ju, kjer so že pred upravo ugotovili, da le z ustreznim pristopom in načini
ravnanja z ljudmi pri delu lahko dosegajo svoje cilje in uspešno opravlja-
jo naloge ter tako prispevajo h konkurenčnosti v domačem, pa tudi v
tujem okolju. O pomembnosti kadrov v upravi priča tudi dejstvo, da je
bilo to področje skozi različna obdobja vedno urejeno z zakoni,11 samo-
stojna država Slovenija pa je stopila na pot samostojnosti prav tako z za-
konom, ki je urejal položaj, statuse, pravice in obveznosti delavcev v dr-
žavnih organih.12
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10 Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih
javne uprave in v pravosodnih organih, Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03,
22/04, 43/04, (58/04 – popr.), 138/04, 35/05, 60/05, 72/05.

11 Kot primer lahko navedemo zakon o javnih uslužbencih iz leta 1923, ki ga je sprejel
kralj Aleksander, pa tudi zakon o javnih uslužbencih iz leta 1956.

12 Zakon o delavcih v državnih organih, Uradni list RS, 15/90, 5/91,18/91, 22/91, 2/91-
I, 4/93, 18/94-ZRPJZ, 70/97, 87/97-ZPSDP in 38/99.
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Vendar ni pomembno samo ravnanje z že zaposlenimi, vse bolj po-
memben postaja tudi postopek izbire ustreznih kadrov. Pri tem gre na-
mreč za dolgoročno investicijo v določen vir, ki omogoča ali pa onemogo-
ča uspešno delovanje organizacije. Celo Vlada Republike Slovenije je v
okviru strategije nadaljnjega razvoja javnega sektorja, ki jo je sprejela za
obdobje od leta 2003 do leta 2005, postavila upravljanje kadrovskih virov
na prvo mesto med področji, ki jim bo v prihodnje posvetila večjo pozor-
nost.13 Seveda je treba posebej poudariti tudi dejstvo, da je celoten pro-
ces priprave nove uslužbenske zakonodaje in sistema javnih uslužbencev
temeljil na drugačni opredelitvi oziroma prevrednotenju vloge, statusa in
položaja javnih uslužbencev v sistemu javne uprave Republike Slovenije.
Podlaga za vsebinsko drugačne podlage, ki so bile upoštevane v procesu
priprave novega sistema, so bili tudi standardi in načela, ki jih države
Evropske unije upoštevajo v svojih nacionalnih zakonih, ko urejajo po-
dročje javnih uslužbencev. Zanimivo je tudi dejstvo, da so tudi v Strategi-
ji razvoja Slovenije med ključne razvojne probleme uvrščeni tudi načini
upravljanja kadrovskih, finančnih, informacijskih in drugih virov (Kovač,
2005: 10), kar seveda dodatno potrjuje ugotovitve o pomenu kadrovskih
virov.

Tudi na področju urejanja kadrovskega področja v upravi moramo ob-
vezno omeniti določbe Ustave Republike Slovenije, ki so bile podlaga za
določene normativne rešitve tako na področju splošnega delovnega
prava kot tudi v sistemu javnih uslužbencev. Najprej je treba omeniti
pravico do dela, ki jo ustava zagotavlja v 49. členu, pri čemer to pravico
sestavlja več elementov. V zvezi s tem je treba posebej omeniti prosto iz-
biro zaposlitve ter pravico, da je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno
vsako delovno mesto. Predvsem ta drugi element pravice »svoboda dela«
pomeni prepoved diskriminacije pri zaposlovanju, seveda pa ga je treba
razumeti tudi širše, saj dostopnost vsakega delovnega mesta pod enaki-
mi pogoji pomeni zagotavljanje enakih možnosti pri zaposlovanju in
enako dostopnost do izpolnitve pogojev, ki tako enakopravnost omogo-
čajo (Komentar Ustave Republike Slovenije, 2002: 507). 

Druga pomembna ustavna določba je vsebovana v 122. členu, ki pravi,
da »je zaposlitev v upravnih službah mogoča samo na temelju javnega
natečaja, razen v primerih, ki jih določa zakon«. Ta določba se nanaša na
zaposlovanje v upravi, postavlja pa poseben pogoj, in sicer izvedbo jav-
nega natečaja, ki se po vsebini razlikuje od javne objave prostega delov-
nega mesta. Gre za postopek, natančno določen z zakonom o javnih us-
lužbencih, ki mora zagotoviti izbiro najprimernejšega kandidata, pri
čemer je kot merilo primernosti upoštevana njegova strokovna usposob-
ljenost, ki bo omogočila učinkovito in uspešno opravljanje dela. 
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13 Glej: Strategija nadaljnjega razvoja slovenskega javnega sektorja 2003–2005, Mini-
strstvo za notranje zadeve, Ljubljana, 2003.
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Vendar pa je treba upoštevati, da zakon, ki je urejal položaj delavcev v
državnih organih in tako tudi delavce v državni upravi, ni vseboval določ-
be o javnem natečaju, in to kljub temu, da je bil po razglasitvi Ustave Re-
publike Slovenije nekajkrat spremenjen. Bistvene vsebine zakona so se
nanašale na določitev pogojev za sklenitev delovnega razmerja v držav-
nih organih ter na opredelitev kategorij delavcev v državnih organih. Z
vidika razvoja sistemske ureditve kadrovskega področja je to slednje po-
membno, saj lahko ugotovimo, da so kadri v upravi opredeljeni kot de-
lavci, torej enako kot v gospodarstvu.14 Zanimiva je le njihova delitev na
tri kategorije, in sicer na:
– višje upravne delavce, ki naj bi opravljali najzahtevnejše sistemske na-

loge, pripravljali predpise, analize in poročila ter organizirali, usklaje-
vali in vodili delo v državni upravi, imenovala jih je vlada na predlog
posameznega ministra. V skladu z zakonom in podzakonskimi predpi-
si so morali izpolnjevati ustrezne pogoje glede stopnje zahtevane izo-
brazbe (v skladu s takratnim sistemom je bila zahtevana visoka izo-
brazba) ter delovnih izkušenj, vendar pa v praksi ti pogoji niso bili
vedno spoštovani,

– upravni delavci, ki so izvajali različne upravne naloge na vseh stop-
njah zahtevnosti od srednje do visoke, urejanje njihovega delovno-
pravnega statusa je bilo v pristojnosti predstojnika organa, in

– strokovno tehnični delavci, ki so izvajali spremljajoče strokovno teh-
nične, administrativne, finančne in računovodske ter druge naloge.
Stopnje zahtevnosti navedenih nalog so se gibale od najbolj prepro-
stih, za katere ni bila potrebna nobena posebna izobrazba, do najzah-
tevnejših, za katere je lahko bila zahtevana tudi visoka izobrazba. 

Ne glede na navedene vsebine in merila pa so bile v praksi te kategori-
je delavcev uporabljane zelo različno, tudi v nasprotju s predpisi, saj so
predstojniki v sistemizacijah delovnih mest težili k temu, da so delovna
mesta določali tako, da so tudi s tem delavcem določali višje plače. 

Glede na dejstvo, da se je spreminjala organizacijska struktura uprave,
so se seveda spremembe dotaknile tudi kadrovskega področja, posebej
zato, ker v spremenjenih razmerah veljavna ureditev ni bila več najbolj
uporabna. Prvi premik na tem področju je bil poseg na področje plač, in
sicer je bila sprejeta odločitev, da je treba sistemsko, torej z zakonom,
urediti področje plač v državnih organih, v javnih zavodih in v organih
lokalnih skupnosti. Pomemben vsebinski poseg je bil ne samo ureditev
plač za vse navedene, ampak tudi sprememba poimenovanja delavcev v
državnih organih. Zakon, ki je uredil razmerja plač v državnih organih,

XDEMOKRACIJA V GLOBALIZACIJI  – GLOBALIZACIJA V DEMOKRACIJIX

14 V obdobju, na katero se nanaša navedena vsebina, je veljala delitev na gospodarstvo
in na negospodarstvo, pri čemer je seveda negospodarstvo veljalo za tisti del, ki ne
pozna učinkovitosti, racionalnosti, ekonomičnosti poslovanja, ima pa stabilno in
varno zaposlitev. 
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organih lokalnih skupnostih in v javnih zavodih,15 je namreč uvedel poi-
menovanje zaposleni, pri čemer je bilo posebej poudarjeno, da gre samo
za prehodno ureditev do sprejema zakona, ki bo celovito uredil status,
položaj in plače javnih uslužbencev. Ne glede na to je bil opravljen vse-
binski premik v miselnosti in drugačnem dojemanju zaposlenih v držav-
ni upravi.

V okviru reformnih procesov ter priprav na spremembe v slovenskem
upravnem prostoru in njegovem prilagajanju sodobnim evropskim upra-
vam je bilo seveda kadrovskim virom namenjeno precej prostora, tudi
zato, ker je bilo ves časa reforme prisotno zavedanje, da brez ustreznih
kadrov reforma ne bo uspela. Tudi zaradi teh dejstev sta bila postopek
priprave sistemskih rešitev na tem področju in sprejem ustreznega zako-
na dolgotrajen in zahteven proces. V njem so sodelovali ne samo domači
in tuji strokovnjaki, temveč tudi sami zaposleni v upravi, predvsem pa
reprezentativni sindikati, ki so zelo pazljivo spremljali pripravo novih re-
šitev in posege v delovno pravni status zaposlenih. Ne glede na to pa so v
izjavi o usklajenosti predloga zakona o javnih uslužbencih16 menili, da je
predlog zakona pomemben korak k izboljšanju uslužbenskega sistema v
državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti.

Bistvene novosti sistema javnih uslužbencev temeljijo na standardih in
načelih, ki jih poznajo in upoštevajo druge evropske države, kažejo pa se
v naslednjih vsebinah:
– opredelitev javnega uslužbenca kot osebe, ki ima sklenjeno delovno

razmerje v javnem sektorju, katerega obseg je v zakonu posebej opre-
deljen, s tem, da je v državnih organih in v upravah lokalnih skupno-
sti, za katere velja drugi, najobsežnejši del zakona, uveljavljeno načelo
ločitve na uradnike in strokovno tehnične javne uslužbence, za katere
je določen različen postopek izbire, različni pogoji za sklenitev delov-
nega razmerja ter nekatere različne pravice in obveznosti,

– realizacija načela ločitve politike in stroke z uvedbo sprememb na naj-
višjih mestih v upravi, pri čemer v državni upravi ostajata samo dva
funkcionarja, minister in državni sekretar, vsi ostali so ali uradniki ali
strokovno tehnični javni uslužbenci, 

– poudarjena strokovnost na uradniških delovnih mestih z uvedbo stro-
kovnega izpita kot pogoja za imenovanje v uradniški naziv ter oprav-
ljanje dela na uradniškem delovnem mestu,

– uvedba nekaterih novih instrumentov upravljanja s kadri, kot so letni
pogovori, v okviru katerih je dana možnost obema, tako nadrejenemu
kot tudi javnemu uslužbencu, da določita in prepoznata svoje cilje in
cilje organizacije ter ugotovita, ali so identični oziroma ali so dane
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15 Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih
skupnosti, Uradni list RS, št. 18/94, 13/95, 36/96, 20/97, 39/99, 86/99 in 98/99.

16 Glej: Dodatno gradivo k Predlogu zakona o javnih uslužbencih – druga obravnava –
EPA 185-III, Poročevalec, št. 26, 14. marec 2002. 
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možnosti za njihovo doseganje, ocenjevanje delovnih in strokovnih
kvalitet kot pogoj za napredovanje na delovnem mestu, ter

– uvedba inšpekcijskega nadzora z ustreznimi mehanizmi ukrepanja v
primeru ugotovljenih nepravilnosti oziroma nezakonitosti. 

Ugotovimo lahko, da je sprejem zakona o javnih uslužbencih v sloven-
ski javni upravi vzpostavil pomembno sistemsko podlago za doseganje
ciljev najprej reforme, nato pa modernizacije uprave. Čeprav se v izvaja-
nju zakona oziroma sistema javnih uslužbencev v obsegu, kot velja, ka-
žejo določene težave in pomanjkljivosti, pa vendarle pomeni kakovosten
premik v razvoju uprave, seveda v povezavi z organizacijskimi in norma-
tivnimi spremembami. Pomembno je namreč dejstvo, da so se skozi
spreminjanje normativnih podlag tako za organiziranost kot tudi za ure-
janje statusnih vprašanj kadrov spreminjali tudi miselnost in pristopi k
uvajanju in realizaciji novosti. Čeprav praksa ne gre vedno v smeri dobro
zastavljenih rešitev, je vendarle pomembno dejstvo, da so ustavne določ-
be realizirane v sistemskih podlagah uslužbenskega sistema.

Kot zelo pomembno dejstvo je seveda treba posebej izpostaviti realiza-
cijo načela javnega natečaja, ki zagotavlja javno objavo prostega delovne-
ga mesta z vnaprej znanimi pogoji in merili za izbiro, prav tako pa zago-
tavlja pravno varstvo v primeru, da bi bil postopek kršen. Pomemben del
sistema je tudi ureditev, ki zagotavlja možnost razveljavitve nezakonitih
aktov ob sklenitvi delovnega razmerja ali napredovanja oziroma preme-
stitve. Tak način seveda zagotavlja spoštovanje pogojev, saj so posledice
v primeru razveljavitve akta take narave, da nihče od vpletenih ne želi,
da do takega ukrepa pride. Sistem javnih uslužbencev kot posledica in
realizacija ciljev reforme slovenske javne uprave je torej dejstvo. Njegovi
učinki v praksi pa so odvisni od tega, kako dosledno ga bomo izvajali.
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SKLEP

V obdobju, ko so v slovenski državni upravi potekali procesi reorganiza-
cije, modernizacije, reforme, se je vedno znova pokazalo, da je treba cilje
in ideje uresničiti skozi sistemske spremembe, najprej na normativni
ravni, nato prek prakse in usposabljanja ter seznanjanja vseh, ki morajo
v teh procesih sodelovati. Upoštevanje lastnih izkušenj, domačih in tujih
strokovnih spoznanj in izkušenj ter rešitev in načel sodobnih javnih
uprav se pokažejo kot primerni in ustrezni elementi, na katerih gradimo
nove rešitve. Ob tem pa je zanimivo tudi dejstvo, da se skozi spreminja-
nje sistemskih podlag in iskanja najboljših rešitev spreminjajo tudi po-
gledi na nekatera področja, ki so veljala za nespremenljiva. Z razvojem
na področju organiziranosti državne uprave je bil na primer opravljen
velik miselni preskok o možnostih organiziranja uprave, s tem je dosežen
premik od toge k bolj fleksibilni organizaciji. V povezavi z organizacijski-
mi spremembami so se spreminjale tudi podlage za urejanje statusa za-
poslenih v upravi, kar je prispevalo k drugačnemu ravnanju tudi na tem
področju. 

Na podlagi vseh uvedenih sistemskih sprememb je tudi v upravi mož-
no učinkovito in fleksibilno ravnanje z ljudmi pri delu, vendar pa je za
doseganje tega cilja potrebno dosledno izvajanje rešitev, določenih v za-
konu. To seveda pomeni, da morata sistemske predpostavke upoštevati
obe strani, tako javni uslužbenec, ki si želi znanega okolja, v katerem bo
lahko načrtoval svoj karierni razvoj in napredek, kot tudi njegov pred-
stojnik, ki načrtuje cilje svoje organizacije in mora poznati vire in možno-
sti za doseganje teh ciljev. Upoštevanje vseh možnosti, ki jih sistem jav-
nih uslužbencev vsebuje, od letnih pogovorov do ocenjevanja ter
usposabljanja in izpopolnjevanja, pomeni temelj, na katerem je možno
obojestransko načrtovati in graditi nadaljnji razvoj. Taka stabilnost, dose-
žena na podlagi reformnih procesov in procesov prilagajanja ter spremi-
njanja organiziranosti uprave in normativnih podlag, pa seveda lahko
prispeva tudi k stabilnim temeljem dela uprave. Dosedanji procesi doka-
zujejo dejstvo, da je sprejete rešitve treba dosledno izvajati, ugotavljati
težave, pomanjkljivosti in nedorečenosti, predlagati spremembe in jih
uveljaviti po predpisanem ali določenem postopku. Samo tako bo zago-
tovljena stabilnost v sistemu ter doseganje ciljev, kar je za vsako organi-
zacijo, za državno upravo v zadnjem času pa še posebej, bistvenega po-
mena. 
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PROCESI DEMOKRATIZACIJE IN POLITIZACIJE 
V SLOVENIJI TER ZAUPANJE V POLITIČNE IN

UPRAVNE INSTITUCIJE

Irena BAČLIJA in Miro HAČEK1

Po prehodu iz prejšnjega socialističnega sistema v začetku devetdese-
tih let sta spremljanje in ugotavljanje odzivanja javnosti v razmerah
političnega pluralizma pridobili pomembno vlogo v procesu demokra-
tičnega odločanja. Ocena, ali so se nekateri civilnodružbeni potenciali
v Sloveniji v obdobjih prehoda in utrjevanja demokracije prepustili v
(so)oblikovanje strankarski politiki ali ne, je težavna in zato nehvalež-
na. Pri ocenjevanju je treba upoštevati nove možnosti za tesnejše in
boljše sobivanje civilnodružbene in politične sfere, kakršno predvide-
va razvoj sodobnih demokratičnih družb in kakršnega spodbujajo so-
dobni procesi komunikacij in informacij. Pomemben instrument pre-
sojanja odnosa med javnostjo ter državnimi institucijami je merjenje
javnega mnenja o aktualnih razmerah v državi. Cilj ocenjevanja delo-
vanja državnih institucij je pridobiti odziv državljanov na delovanje
države ter tudi izmeriti njihovo zaupanje v delovanje državnih insti-
tucij. Pri tem so pomembne ocene, ki jih državljani izražajo na podlagi
osebnih izkušenj ter medijske izpostavljenosti vlade, posameznih in-
stitucij in politikov. Hkrati s procesi demokratizacije bomo analizirali
proces politizacije, zlasti proces politizacije državne uprave. Avtorja
bosta v prispevku osvetlila procese demokratizacije in politizacije v
slovenski družbi ter umestila Slovenijo med obstoječe demokratične
sisteme glede na aktualno dinamiko med upravnimi in političnimi in-
stitucijami ter državljani, ob tem pa analizirala rezultate javnomnenj-
ske raziskave Politbarometer, ki se ukvarja z ugotavljanjem odnosa
državljanov do predstavniških institucij, z (ne)zadovoljstvom držav-
ljanov z doseženim stanjem v družbi in državi ter z oceno delovanja
posameznih državnih institucij. Pridobljene rezultate bosta primerjala
s primerljivimi dimenzijami odnosov v drugih evropskih državah z
demokratično ureditvijo ter tako umestila odnos slovenskih državlja-
nov do političnih in upravnih institucij v shemo razmerja dimenzij
med administrativno močjo in družbenim zaupanjem.
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1 Irena Bačlija je podiplomska študentka na Fakulteti za družbene vede. Dr. Miro Ha-
ček je docent na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.
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PROCESI DEMOKRATIZACIJE IN POLITIZACIJE V SLOVENIJI

Demokratizacija je v vseh tranzicijskih državah pomenila proces, katere-
ga rezultat je vzpostavitev demokratičnega političnega sistema po vzoru
zahodnoevropskih držav. Kaže se kot proces spremembe režima od za-
četka do konca in vključuje koncept tranzicije in konsolidacije. Demo-
kratična konsolidacija je proces, ki vključuje popolno institucionalizacijo
nove demokracije, sprejemanje njenih pravil in postopkov in splošno šir-
jenje demokratičnih vrednot. Če primerjamo Slovenijo z ostalimi evrop-
skimi državami, lahko ugotovimo, da je Slovenija že dosegla in presegla
prag demokracije, ki pa se je šele pred kratkim tudi dokončno konsolidi-
rala. Družbene in politične spremembe, ki so pretežno spodbujene »od
zgoraj«, sicer lahko pospešijo procese demokratizacije, po drugi strani pa
lahko zavirajo politično socializacijo državljanov.

Za države v prehodu je zlasti pomembna preobrazba upravnih in poli-
tičnih ustanov. Države, v katerih potekajo procesi demokratizacije, hitre-
je prehajajo posamezne razvojne stopnje, zato je od ustreznega usmerja-
nja tega procesa odvisna tudi njegova uspešnost. Prehod je edinstven in
neponovljiv proces v vseh svojih elementih, od izhodišč, okolja do ciljev
in poti njihovega uresničevanja. Za uspešen prehod v učinkovitejšo druž-
bo mora vsaka država razčleniti prvi dve prvini ter opredeliti tretjo.
Vsaka država ima namreč lastno tradicijo in od ustreznosti njene izho-
diščne razvitosti ter razvitosti njenega okolja na eni strani ter od sposob-
nosti spoznavanja in razumevanja razvojnih družbenih tokov na vseh po-
dročjih je odvisna njena uspešnost. Spoznavanje teh tokov ter njihovo
usmerjanje pa je naloga njihovih upravnih sistemov, kar v primerjavi z
razvitim svetom zahteva še dodaten napor in s tem posebno prilagoditev
in preoblikovanje javne (državne) uprave (Brezovšek, 2000: 239).

Kadar razmišljamo o podpori demokratičnemu sistemu oziroma o nje-
govi legitimnosti, se ne moremo izogniti razpravi o zaupanju v politične
in upravne ustanove. Ker so te usmerjene k trajnosti in institucionalizaci-
ji družbenega delovanja, ki je tako učinkovitejše, stabilnejše in bolj pred-
vidljivo, jih lahko imamo za stabilizirajoča jedra družbe. Zaradi predvi-
devanja, da ne moremo zaupati vsem sodržavljanom, se zanašamo na
politične in upravne institucije, da bodo kot nekakšni mediatorji zaupa-
nja v pravni državi prisilili vse državljane v upoštevanje določenih prav-
nih in etičnih norm, zaradi česar se zviša raven zaupanja na splošno.
Največjo grožnjo vzpostavljanju zaupanja med državljani in institucijami
pomenita sistematično kršenje in zloraba demokratičnih načel. Po
Sztompki državljani, ki živijo v demokraciji, razvijejo zaupanje v demo-
kracijo kot najvišjo stopnjo zavarovanja drugih oblik zaupanja v državi.
Občutek prevaranosti se pokaže v primeru zlorabe tega zaupanja. Oce-
njuje se, da se posledica zlorab takoj pokaže tudi v vseh drugih odnosih,
kjer je bilo vključeno zaupanje. Pri raziskovanju zaupanja v politične in
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upravne institucije izhajamo iz predpostavke, da je zaupanje v institucije
v funkciji delujočega demokratičnega sistema. Legitimnost demokratič-
nega sistema je v tesni soodvisnosti z zaupanjem v ustanove, ta pa z več-
jo participacijo državljanov.

Med merila uspešne utrditve demokracije poleg ostalih elementov
uvrščamo tudi državljansko podporo (legitimnost), ki se izraža v politič-
nih postopkih (volitve) in v odnosu do političnih ter upravnih ustanov
(zaupanje v politične stranke, parlament in druge) ter politične elite. Le-
gitimnost ne temelji samo na zakonitosti delovanja, ampak tudi na odno-
sih med javno (državno) upravo in demokratično politično skupnostjo,
na političnem nadzoru in odgovornosti uprave. Javna uprava, kot kažejo
splošne izkušnje nekdanjih socialističnih držav, ni dovolj nadzorovana s
pravnimi postopki (sodno), čeprav jo morajo voditi politično izvoljeni
predstavniki. V upravi kljub relativnemu povečevanju stopnje demokra-
tičnosti procesov znotraj družbe prihaja do poskusov politizacije, zlasti
pa politizacije najvišjih upravnih delavcev.

Pojem politizacije kot večina pojmov v družbenih znanostih nima
enotne, natančne in široko sprejete opredelitve, pač pa le niz omejenih
teorij, ki poskušajo pojasniti nekatere spremenljivke in analizirati prime-
re različnih držav. Pojava politizacije kateregakoli področja znotraj dolo-
čene družbe ni mogoče proučevati brez upoštevanja družbenega razvoja,
politične kulture in zgodovinskega razvoja posamezne države. Poleg tega
politizacija ni le kompleksen fenomen, ampak tudi spremenljiv proces,
ki se znotraj posamezne države lahko hitro spreminja in prilagaja. Naj-
pogosteje se pojem politizacije na področju izvršilne veje oblasti nanaša
na »stopnje in vrste politične aktivnosti uradnikov, kot tudi na poskuse
različnih posameznikov in skupin, da bi politično vplivali na uradnike«
(Aberbach in Rockman, 1987). Vprašanje politizacije javne uprave je po-
membno vprašanje, saj pomeni precep, prisoten v večini sodobnih de-
mokratičnih družb; javni uslužbenci se namreč sami pogosto znajdejo v
položaju, v katerem se morajo odločiti med politično dovzetnostjo na eni
ter strokovnostjo in profesionalno odgovornostjo na drugi strani (Al-
mond in Powell, 1966: 152–158). Mnogo avtorjev, med njimi tudi Aber-
bach in Rockman (1987), ocenjuje pojem politizacije v javni upravi kot si-
nonim za kršitev načela politične nevtralnosti javne uprave. Natančna
opredelitev politizacije v javni upravi je pogosto bolj odvisna od tega, kaj
različni avtorji vidijo kot primerno in kaj kot neprimerno vedenje uradni-
kov, kot pa od kateregakoli drugega niza političnih dejanj ali aktivnosti
(Aberbach, Putnam in Rockman, 1981). Iz večine znanstvenih diskusij o
politizaciji javne uprave izvirata predvsem dve politični dimenziji, vezani
na delovanje javnih uslužbencev, ki se zdita bolj kritični od drugih (Hoj-
nacki, 1996: 139). Prva dimenzija se nanaša na niz političnih aktivnosti, s
katerimi se ukvarjajo javni uslužbenci; gre na primer za vedenje, ki ga
kažejo ob vsakodnevnem stiku s političnim sistemom, katerega del so.
Pri tem gre predvsem za vprašanje, koliko dela znotraj političnega proce-
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sa od faze iniciacije do faze implementacije naredijo javni uslužbenci po
svoji lastni volji. Druga dimenzija pa se nanaša na delovanje različnih
posameznikov in skupin,2 da bi politično vplivali na delovanje javnih
uslužbencev. Pri tem se postavlja ključno vprašanje, ali je morda proces
politizacije uprave načrten. Ali morda obstaja »politika politizacije«? Po-
litizacija je namreč lahko rezultat prostovoljnega procesa, kot je to (bil)
primer v totalitarnih režimih, ali sistemskega učinka, ko je to najpogoste-
je v zahodnih civilizacijah (Peters in Pierre, 2003: 311). Področje politiza-
cije uprave odpira mnoga pomembna vprašanja, ki se dotikajo tako same
narave upravnih modelov kot tudi dejanskega obsega demokracije. Pre-
krivanje obeh področij povzroča mnoge klišeje in zmešnjave. Velika veči-
na upravnih strokovnjakov (Aberbach et al, 1981; Peters, 1988; Pierre,
1995) se strinja, da se pojem politizacije javne uprave nanaša vsaj na tri
različne fenomene, in sicer na politizacijo participacije javnih uslužben-
cev v procesu sprejemanja odločitev, na politizacijo odločanja glede ka-
riernega razvoja javnih uslužbencev ter politično udejstvovanje javnih
uslužbencev. 

Prevladujoč, skorajda enoten pogled v večini sodobnih demokratičnih
držav se zavzema za nevtralnost javne uprave in ljudi, ki delujejo znotraj
nje (Gordon, 1982: 50–51). Kljub temu pa ne smemo pozabiti, da je uprav-
ni aparat del izvršilne veje oblasti, ki je po definiciji politična. Poleg tega
mora imeti družba, ki hoče slediti demokratičnim načelom, aktiven in
razburkan politični proces, v katerem so vse komponente (politične) obla-
sti, vključno z upravnim aparatom, vsaj posredno odgovorne ljudstvu, ki
mu vladajo (Hojnacki, 1996: 137). Ideja o politični nevtralnosti uprave je
nasprotna pogledu, v skladu s katerim igra uprava tudi politično vlogo,
hkrati pa je konsistentna s tradicionalnim pogledom na vlogo in položaj
javne uprave oziroma javnih uslužbencev (Hojnacki, 1996: 142); v skoraj
vseh modernih političnih sistemih po svetu je videna tudi kot eno temelj-
nih izhodišč v sistemu javnih uslužbencev (Heady, 2001: 167–170). 

Večina modernih političnih sistemov je prevzela omenjeno idejo kot
pooblastilo za poskus izolacije oziroma osamitve javnih uslužbencev od
vsakršnih politik; dlje ko so javni uslužbenci od vpliva politike, tem bolje
(Hummel, 1977: 176). »Dobri« javni uslužbenci so ne glede na morebitne
drugačne osebne poglede vedno zvesti trenutnemu političnemu režimu,
hkrati pa nanj ne skušajo niti vplivati niti (si) ne dovolijo biti vplivani
(Aberbach in Rockman, 1987: 606–609). Razkorak med tistim, kar se
glede političnega delovanja pričakuje od javnih uslužbencev v idealnem
primeru, in tistim, za kar se zdi, da se operativno dogaja v večini upravni
sistemov po svetu, je očiten (Hojnacki, 1996: 143). Prav ta razkorak po-
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2 Ti posamezniki in skupine so lahko zunaj ali znotraj meja oblasti. Pri tem gre lahko
za izvoljene ali imenovane politične funkcionarje, ki skušajo pridobiti javne usluž-
bence za izvajanje njihovih političnih projektov. Lahko pa gre za zunanje predstav-
nike različnih interesov, ki skušajo lobirati oziroma vplivati na izid upravnega pro-
cesa odločanja (Riggs, 1988).
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meni temeljno dilemo, s katero se vse pogosto soočajo upravni sistemi
po svetu; dilemo, ki jo v različnih državah rešujejo na zelo različne nači-
ne. V večini držav so se v zadnjih desetletjih uveljavili nekateri standar-
di, namenjeni omejevanju politizacije in depolitizaciji javnih uslužben-
cev, ki so ponekod namenjeni predvsem najvišjim in visokim javnim
uslužbencem, drugod pa zajemajo celo vse javne uslužbence. V večini so-
dobnih demokratičnih držav velja prepoved neposredne participacije jav-
nih uslužbencev v volilnem procesu, ki se – od države do države različno
– nanaša na prepoved sodelovanja v volilni kampanji, prepoved finanč-
nih donacij, itd. (Hojnacki, 1996: 151).3 Večina držav skuša omejevati
aktivnost javnih uslužbencev v političnem procesu, v nekaterih politič-
nih sistemih pa je prepovedano tudi članstvo javnih uslužbencev v poli-
tičnih strankah. 

Matas (1995: 3) razume politizacijo v javni upravi kot formalno in mate-
rialno. Upravne strukture glede na stopnjo formalne politizacije deli v dve
skupini. V prvo skupino, ki jo imenuje apolitična, se uvrščajo javni usluž-
benci z daljšo upravno karierno potjo in manjšim številom imenovanj na
različne politične položaje, v drugo skupino pa javni uslužbenci s krajšo
upravno karierno potjo in več imenovanji na različne politične položaje.
Matas trdi, da je mogoče stopnjo formalne politizacije določiti že na pod-
lagi skrbnega študija zakonodaje, ki ureja zaposlovanje javnih uslužben-
cev; zakonodaja namreč določa, kateri položaji znotraj upravne strukture
so namenjeni profesionalnim javnim uslužbencem ter nanje politika
nima vpliva in kateri so tisti položaji, na katere se kadruje (tudi) na podla-
gi političnih meril. Razmerje med obema kategorijama določa stopnjo for-
malne politizacije.4 Za natančnejšo določitev stopnje politizacije v upravi
pa je treba preseči zgolj normativno in kvantitativno perspektivo; treba je
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3 Slovenski zakon o javnih uslužbencih (2002) v 28. členu pravi, da uradnik izvršuje
javne naloge v javno korist, politično nevtralno in nepristransko. 100. člen istega za-
kona govori o opravljanju različnih dejavnosti in konfliktu interesov in med drugim
določa, da uradnik ne sme opravljati dejavnosti, če bi opravljanje dejavnosti lahko
vplivalo na nepristransko opravljanje dela in bi pri opravljanju dejavnosti lahko zlo-
rabil informacije, do katerih ima dostop pri opravljanju nalog v službi in ki niso
javno dostopne. Preden uradnik začne opravljati dejavnost, za katero meni, da bi
bila ali bi utegnila biti v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, mora to sporočiti
predstojniku. Kršitev dolžnosti iz tega odstavka je lažja disciplinska kršitev. Dolž-
nost sporočanja in omejitve iz tega člena pa med drugim ne veljajo za članstvo oziro-
ma delovanje v političnih strankah. 123. člen istega zakona govori o vrstah disciplin-
skih kršitev in med težjimi kršitvami omenja tudi kršitev načela nepristranskosti in
politične nevtralnosti.

4 Matas (1995) navaja primer katalonske administracije, za katero ugotavlja, da je v
nasprotju z nekaterimi drugimi, na angleškem modelu temelječimi upravnimi struk-
turami, formalno politizirana, saj se je število političnih funkcionarjev od leta 1981 do
leta 1995 povečalo za 56 odstotkov (na 78). Januarja 2002 je število zaposlenih v kata-
lonski deželni upravi znašalo 47.183, avgusta 2003 pa 48.207 javnih uslužbencev,
medtem ko bilo zaposlenih v katalonski upravi v istem obdobju 155 političnih funk-
cionarjev (razmerje en politični funkcionar na 311 javnih uslužbencev). Vir: Gover-
nancio Catalunya, http://www.gencat.es/governacio-ri/funcio.htm; september 2003.
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določiti stopnjo materialne politizacije (Matas, 1995: 4) oz. stopnjo politi-
zacije strankarskega nadzora nad najvišjimi javnimi uslužbenci. Ugotoviti
je treba prvič, katera so tista merila, po katerih se kadruje na politične po-
ložaje, in drugič, katera so merila, po katerih se kadruje na najvišje
upravne položaje. Materialne politizacije toliko ne zanimajo morebitni
(politični) položaji na vrhu upravne hierarhije, ki so vezani na izvolitev v
voljenem predstavniškem telesu, pač pa jo predvsem zanima kadrovanje
na tiste položaje v upravi, na katere so posamezniki imenovani.5 Glede
tovrstne politizacije vlada precejšnja zmešnjava. Prvo nerazumevanje se
nanaša na dejstvo, da je lahko tovrstna politizacija popolnoma legalna in
legitimna, saj demokratična vladavina sama po sebi predpostavlja imple-
mentacijo izbora volivcev, to pa lahko izbrani predstavniki ljudstva dose-
žejo le prek birokracije. Določeni najvišji položaji v upravi so odvisni od
politične izbire, saj imajo v očeh (politične) vlade posebno strateško po-
membnost. Na splošno rečeno gre pri tem za omejeno število najvišjih
javnih uslužbencev, katerih mandat je vezan na mandat aktualne oblasti
in ki služijo kot posredovalci med politično sfero in sfero birokracije. To-
vrstne »politične« položaje znotraj upravnega sistema lahko zasledimo v
skorajda vseh zahodnih demokracijah; ustvarjeni so, da bi političnemu
delu izvršilne veje oblasti zagotovili vsaj neko sredstvo nadzora nad javno
politiko (Peters in Pierre, 2003: 313). 

V tej luči lahko razumemo tudi novosti v slovenski uslužbenski zako-
nodaji (Sprememba zakona o javnih uslužbencih, 2005), katere bistvena
sprememba se nanaša 83. člen Zakona o javnih uslužbencih, ki sicer go-
vori o prenehanju položaja najvišjih javnih uslužbencev. Položaj slednjim
sicer preneha, če to sam zahteva; če v enem mesecu od imenovanja ne
sklene pogodbe o zaposlitvi oziroma aneksa k pogodbi o zaposlitvi; če se
v predpisanem postopku ugotovi, da ni sposoben opravljati nalog na
položaju; na podlagi sklepa o ugotovitvi odgovornosti za disciplinsko
kršitev oziroma v primeru prenehanja delovnega razmerja. Ne glede na
navedene razloge pa lahko funkcionar oziroma organ, pristojen za ime-
novanje, razreši generalnega direktorja v ministrstvu, predstojnika vlad-
ne službe, generalnega sekretarja v ministrstvu, predstojnika organa v sestavi
ministrstva6 in direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine na
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5 V Republiki Sloveniji so takšni uslužbenski položaji po Zakonu o javnih uslužben-
cih (2002: 80. člen) v ministrstvih (generalni direktor, generalni sekretar in vodje or-
ganizacijskih enot), v organih v sestavi ministrstva (direktor in vodje organizacijskih
enot), v upravnih enotah (načelnik upravne enote in vodje organizacijskih enot), v
vladnih službah (direktor in vodje organizacijskih enot) ter v upravah lokalnih skup-
nosti (direktor in vodje organizacijskih enot). Večina od navedenih položajev se pri-
dobi z odločbo o imenovanju, na navedene položaje pa kandidate večinoma imenuje
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra oziroma tistega političnega funkcio-
narja, ki mu je določeni visoki javni uslužbenec odgovoren. Navedeni položaji se
pridobijo za dobo pet let (Zakon o javnih uslužbencih, 2002: 82. člen).

6 Ležeče so označene novosti v uslužbenski zakonodaji iz leta 2005 (Sprememba za-
kona o javnih uslužbencih, ZJU-A, 2005: 1. člen).
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predlog funkcionarja, pristojnega za predlaganje imenovanja. S spre-
membami uslužbenske zakonodaje v začetku leta 2005 je bil dejansko
razširjen obseg najvišjih javnih uslužbencev, ki jih lahko politični funk-
cionarji razrešijo iz kateregakoli razloga oziroma nekrivdno. Ob tem se-
veda drži, da gre za povečanje v obsegu materialne politizacije, vendar pa
je hkrati treba jasno povedati, da je tovrstna politizacija popolnoma le-
galna in legitimna, saj lahko v demokratični vladavini izbrani predstavni-
ki ljudstva dosežejo implementacijo izbora volivcev le prek birokracije.
Drugo nerazumevanje se nanaša na dejstvo, da politizacija imenovanj na
najvišje upravne položaje nujno ne pomeni tudi popolne odsotnosti stro-
kovnosti. V javnosti je namreč pogosto zaslediti vtis, da je proces politi-
zacije (najvišjih) upravnih položajev na splošno povezan z idejo nestro-
kovne birokracije. V Nemčiji ali Franciji je omejeno število upravnih
položajev v rokah najvišjih javnih uslužbencev, ki so hkrati tako visoko
kvalificirani strokovnjaki kot tudi politično aktivni člani političnih
strank. Politizacija najpogosteje implicira na nesposobnost takrat, ko ne
vpliva le na imenovanja na najvišje upravne položaje, ampak tudi na ka-
riero. V tem primeru lahko politizacija postane sredstvo za izražanje na-
klonjenosti do nekaterih političnih zaveznikov na škodo drugih, ne glede
na dejansko stopnjo strokovnosti ali kakovosti dela.

UPRAVNE IN POLITIČNE INSTITUCIJE 
KOT MEDIATORJI ZAUPANJA

Upravne in politične institucije naj bi predstavljale določene družbene
vrednote, še več, institucije so tako močan kreator specifičnih sklopov
norm, ki so lastne njihovi vsebini in nalogi, da njihove vloge v tem smi-
slu ne smemo zanemarjati. Offe se ovrednotenju zaupanja v politične in
upravne institucije približuje tako iz politološke kot tudi iz sociološke
smeri ter razvija teorijo zaupanja na temelju medsebojnega zaupanja, ki
tudi generira zaupanje v ustanove. Ugotavlja določena družbena oziroma
osebnostna stanja glede na dva parametra vrednot, resnica in pravica, ter
ju okarakterizira glede na pasivno oziroma aktivno rabo. Institucije gene-
rirajo zaupanje tako, da ga gradijo ne medsebojnem »truth-telling« oziro-
ma vzpostavijo generalno predpostavko o tem, da govorijo resnico (pred-
vsem v odnosu do uporabnikov). Aktivni pristop institucij pa nadgrajuje
truth-telling (govoriti resnico) v promise-keeping (držanje obljub). Ta di-
menzija se v skrajni meri izraža v sodnem sistemu ter pri političnih ob-
ljubah v možnosti mandatne menjave politične elite. Pri pasivnem izvaja-
nju pravice gre predvsem za poštenost v smislu enakost med ljudmi, pri
aktivnem pa za nadgradnji poštenosti v solidarnost, kar pomeni izenače-
vanje deprivilegiranih (Offe v Warren, 1999: 73).
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Shema 1: Vrednote, ki generirajo zaupanje v institucije

RESNICA PRAVICA
(truth) (justice)

PASIVNO govoriti resnico poštenost
(truth-telling) (fairness)

AKTIVNO Držanje obljub Solidarnost
(promise-keeping) (solidarity)

Vir: Offe v Warren (1999: 73).

Če se zaupanje v institucije generira skozi zaupanje v posameznike, ki
tvorijo institucijo, imamo pri obravnavi zaupanja dve možnosti: lahko
zaupamo vsakemu posameznemu uslužbencu institucije, da bo opravil
svoje delo v skladu z vnaprej določenimi pravili ter da bo s tem delova-
njem zagotovil naše zaupanje v institucijo, ali pa zaupamo obliki struktu-
re ter obliki vlog uslužbencev (še posebej tistih na vodilnih mestih), da
bodo opravljali svoje delo v skladu s pravili. Pri zaupanju državljanov v
sodobne upravne in politične ustanove nobena od obeh možnosti ne
pride v poštev. Kompleksnost in število zaposlenih v njih je preobsežno,
da bi bila prva možnost sploh mogoča; druga možnost pa bi zahtevala od
posameznikov natančno poznavanje vseh upravnih in političnih struktur
ter posledice njihovega delovanja, kar pa je pri trenutnem številu uprav-
nih organizacij skoraj nemogoče. S tega vidika lahko sklepamo, da je de
facto pravzaprav nemogoče, da bi pričakovanja državljanov in njihov po-
gled na politične in upravne ustanove temeljili na zaupanju.

Kakršenkoli dokaz, da institucije dovoljujejo (ali niso sposobne zazna-
ti) laži, neizpolnjene obljube, pogodbe ali dogovore ter so pristranske, je
edini legitimni razlog za sistematično nezaupanje ali celo cinizem držav-
ljanov. Takšen neuspeh dokazuje, da institucije niso sposobne izpolnje-
vati svojega poslanstva in namena ter niso zmožne oblikovati odnosa
zaupanja (Offe v Warren, 1999: 75). Zaupanje je zato tesno povezano s
pojmom odgovornosti. Uporabniki oziroma državljani vrednotijo prevze-
manje odgovornosti za napake oziroma kakršnakoli dejanja znotraj insti-
tucije v zelo tesni povezavi ali celo kot derivat zaupanja. Pod pojem prev-
zemanje odgovornosti lahko štejemo tudi: dialog (med uporabnikom in
institucijo), odnos med njima, reakcijo institucije na morebitne nepravil-
nosti, odkritost in odprtost delovanja institucije, vodstvo ter način vode-
nja, transparentnost ter ostale soodvisne ali sosledne pojave. 

Odgovornost je v demokratičnih sistemih nujen derivat moči. Tisti, ki
ima moč, se zaveže tako v formalnem kot v neformalnem smislu, da bo s
podeljeno močjo odgovorno ravnal. Obstoječe družbe lahko glede na raz-
merja med administrativno močjo in družbenim zaupanjem tudi klasi-
ficiramo, ob upoštevanju stopnje zaupanja v druge (trust in others) ter
stopnje političnega zaupanja. Tako lahko ob upoštevanju nekaterih para-
metrov v določeni družbi predvidimo stopnjo zaupanja v njej (Peters,
2001: 81). Peters ugotavlja (shema 2), da v sistemih z visokim političnim

XDEMOKRACIJA V GLOBALIZACIJI  – GLOBALIZACIJA V DEMOKRACIJIX



183

zaupanjem in visokim zaupanjem v druge oz. visokim splošnim zaupa-
njem pričakujemo nizko administrativno moč, zmerno administrativno
moč pričakujemo v primerih, ko je splošno zaupanje nizko, politično pa
visoko ter kadar je splošno zaupanje visoko ter politično nizko. Če sta
obe vrsti zaupanja nizki, pričakujemo visoko administrativno moč. 

Shema 2: Razmerje med administrativno močjo in družbenim 
zaupanjem

Zaupanje v druge
Visoko Nizko

Politično visoko nizka administrativna moč zmerna administrativna moč
zaupanje nizko zmerna administrativna moč visoka administrativna moč
Vir: Peters, 2001: 66.

Ker zaupanje vključuje trosmeren odnos med zaupnikom, zaupancem
in ovrednoteno dobrino, lahko potencialno povzroči odnos moč-nemoč.
Zaupani (tisti, ki mu je v odnosu zaupano) pridobi potencialno moč nad
zaupnikom (tisti, ki v odnosu zaupa), ker razpolaga z ovrednoteno dobri-
no, ki jo zaupnik potrebuje. Pomembno pa je, da je ranljivost zaupnika
tveganje in v odnosu ni nujno pogojeno, saj se zaupanje in moč spremi-
njata. V primeru zaupanja zaupnik navadno predvideva, da zaupani de-
luje v skladu z najboljšim interesom zaupnika; v primeru moči pa obsta-
ja situacija, ko zaupani lahko vpliva na delovanje zaupnika prav zaradi
določenega vpliva, ki ga ima zaupani nad zaupnikom in njegovim delova-
njem oziroma nadzira določeno dobrino, ki si jo zaupnik želi ali jo potre-
buje. Ker odnos zaupanja vsebuje sprejemanje odnosa z vzporedno
strukturo, obstaja tveganje, da bo zaupani uporabil svojo moč nad ovred-
noteno dobrino v nasprotju z interesom zaupnika (Warren, 1999). Prav
takšna oblika odnosa povzroči obstoj tveganja v odnosu zaupanja in zato
je potencialno odnos moči v odnosu zaupanja (in njegovemu trajanju)
postavljen v ospredje. Posledično lahko ugotovimo, da se posamezniki,
vključeni v odnos potencialnega zaupanja, če zaznajo možnost paralelne
strukture odnosa moči, vanj ne bodo vključili ali pa bodo poskušali vzpo-
staviti odnos, v katerem bodo sami zavzeli vlogo zaupanega. Gledano iz
tega zornega kota lahko zaznamo, da je analiza zaupanja s stališča moral-
ne družbene dispozicije nezadostna.

XXTRETJI DEL XX



184

RAZISKAVE JAVNEGA MNENJA O ZAUPANJU V UPRAVNE 
IN POLITIČNE INSTITUCIJE

Javna uprava in njen sistem javnih uslužbencev sta komponenti vladanja
in ju je mogoče analizirati tudi s tega, recimo mu političnega vidika, ven-
dar je ob tem treba vseskozi vedeti, da je to menedžerska dejavnost v ok-
viru javnih organizacij; državljani jo najpogosteje zaznavajo kot drugo
komponento vlade oziroma politične oblasti, čeprav pogosto najmanj
spoštovano komponento (Brezovšek, 1997: 184). Javno mnenje je lahko
eden pomembnejših virov birokratske moči znotraj sistema javne upra-
ve, vendar je natančen vpliv javnega mnenja na sistem javnih uslužben-
cev in na javne politike, ki jih ta izvaja, še vedno dokaj neraziskano po-
dročje (Meier, 2000: 52). Nekateri raziskovalci trdijo, da javno mnenje
celo prevladujoče vpliva na delovanje javnega sektorja. Page in Shapiro
(1981) sta tako na primer v daljšem časovnem obdobju raziskovala 357
večjih sprememb v javnem mnenju. Te spremembe sta znotraj istega ča-
sovnega obdobja primerjala z delovanjem in predvsem outputi znotraj
javne uprave ter presenetljivo ugotovila, da so se različne javne politike
kar v 87 odstotkih primerov prilagodile spremembam javnega mnenja.
Gray in Lowery (1988: 121) sta na primeru davčne in izobraževalne poli-
tike ugotovila, da sta se obe skozi daljše raziskovano obdobje prilagajali
javnemu mnenju. Peters in Hogwood (1985) sta v svojih raziskavah pove-
zala javno mnenje in rast samega sistema javnih uslužbencev.7 Ugotovila
sta, da se je v obdobju, ko je javno mnenje izkazalo izrazito podporo neki
javni politiki, povečal oziroma okrepil tudi sistem javnih uslužbencev. 

Ena glavnih značilnosti javnega mnenja je njegova nestanovitnost; se
namreč zelo pogosto spreminja, včasih tudi v izredno kratkem časovnem
obdobju. Ta njegova značilnost pa je v neposrednem nasprotju z značil-
nostmi sistema javnih uslužbencev. Za sistem javnih uslužbencev sta na-
mreč pomembni, če ne celo ključni ravno njegova stanovitnost in trd-
nost, kar mu omogoča kvalitativno delovanje v daljšem časovnem
obdobju. Drži pa, da lahko posamezni deli sistema javnih uslužbencev
izkoriščajo javno mnenje za podporo lastnih javnih politik. To seveda še
posebej velja, če je javno mnenje tem izrazito naklonjeno. Tako lahko
trdimo, da je za samo upravo javnomnenjska podpora posameznim jav-
nim politikam oziroma projektom, ki se izvajajo znotraj javnega sektorja,
celo pomembnejša kot splošna javnomnenjska podpora oziroma pozitiv-
no mnenje o upravi.

Najprimernejši mehanizem za spremljanje in vrednotenje zaupanja
javnosti v politične in upravne institucije so periodične raziskave javnega
mnenja o odnosu javnosti do aktualnih razmer v državi ter o odnosu do
dela vlade, parlamenta, upravnih institucij ter različnih javnih oseb in so
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lahko obenem instrument za presojanje tega odnosa in odziva javnosti,
pa tudi pomemben element pri pripravi strateških državnih odločitev in
ukrepov. V Sloveniji je ena izmed rednih mesečnih raziskav javnega mne-
nja raziskava Politbarometer,8 ki jo izvaja Center za raziskovanje javnega
mnenja in množičnih komunikacij na Inštitutu za družbene vede FDV v
Ljubljani že od leta 1995. Raziskava zajema 900 do 1000 polnoletnih oseb,
državljanov Slovenije, s katerimi izšolani anketarji izvedejo telefonski in-
tervju. Merjenje javnega mnenja v Sloveniji je okviru te raziskave izraže-
no z ocenami delovanja raznih institucij ter splošnimi ocenami stanja v
državi. Cilj Politbarometra je v tem smislu oblikovanje bolj ali manj za-
nesljivih kazalcev zadovoljstva z demokratičnimi institucijami, zadovoljs-
tva z materialnimi razmerami državljanov ter zadovoljstva z gospodarski-
mi razmerami v državi. Če primerjamo večletna merjenja razpoloženja in
odnosa javnosti do posameznih političnih in upravnih ustanov, lahko
ugotovimo nihanja v tem razpoloženju in odnosu. Na splošno se po jav-
nomnenjskih raziskavah kaže, da se novi demokratični sistemi srečujejo z
razmeroma visoko stopnjo nezadovoljstva z demokracijo. Od tega okvirja
Slovenija prav tako ne odstopa znatno, prej nasprotno, saj v povprečju
več kot polovica državljanov ni zadovoljna z demokratično ureditvijo v
Sloveniji. Vprašanje je, kako visoka je lahko še toleranca nezadovoljstva
in koliko lahko »krhki« postsocialistični demokratični politični sistemi še
prenesejo, preden se nezadovoljstvo sprevrže v odrekanje legitimnosti no-
vemu političnemu sistemu. Po drugi strani se lahko nezadovoljstvo, ki ni
povezano neposredno z novim političnim sistemom, temveč z njegovimi
rezultati, izrazi na različne načine znotraj sistema (volitve, checks and ba-
lances, vpliv javnosti). Proces upadanja zaupanja v demokracijo, ki je zna-
čilen za razvite demokratične sisteme, se tako prek raziskave in merjenj
javnega mnenja s področja politične kulture in zaupanja opazi tudi pri
nas, in to predvsem prek znatnih razlik v naklonjenosti oziroma zaupanju
določenim institucijam ter demokraciji na splošno.

Tabela 1: Zadovoljstvo z demokracijo (v odstotkih)

Leto ZADOVOLJEN NEZADOVOLJEN B.O.
2002 38,5 51,9 9,6
2003 39,3 53,1 7,6
2004 38,6 54,1 7,3
2005* 47 45 8
Vir: Politbarometer; http://www.uvi-si/slo/javno_mnenje/ (dostop: oktober 2005). 
Anketiranci so odgovarjali na vprašanje: »Če ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste zadovoljni ali 
nezadovoljni z razvojem demokracije v Sloveniji?«
* Za leto 2005 smo zajeli podatke iz prvih treh mesecev.
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Če si ogledamo zadovoljstvo z demokracijo v Sloveniji (Tabela 1) od
leta 2002 dalje, ko že lahko govorimo o normaliziranju pri vzpostavljanju
demokratičnih vrednot, ugotovimo, da nezadovoljstvo z demokracijo v
primerjavi z zadovoljstvom rahlo narašča. Nezadovoljstvo z demokracijo
je najbolj pogosto izenačeno z opozicijo aktualni vladi zato, ker se demo-
kracija pogosto enači z aktualno vlado ali pa je aktualna vlada »krivec«
za trenutno situacijo. Poleg politične usmerjenosti v obliki podpore
strankam ali vladi je pri pojasnjevanju zadovoljstva z demokracijo po-
membna tudi splošnejša odzivnost politike na pobude državljanov. Ob
ekonomskih razlikah je namreč politična »deprimiranost« pomemben
dejavnik naraščanja nezadovoljstva z demokracijo. Ekonomske razmere
sicer ostajajo med najpomembnejšimi determinantami ocenjevanja splo-
šnega stanja v državi in pomembno vplivajo tudi na ocene delovanja de-
mokracije. V trenutnih slovenskih razmerah relativne ekonomske stabil-
nosti se tako ne napoveduje grožnja prevelikega upada zaupanja. Seveda
pa po drugi strani naraščanje socialnih razlik in negotovosti posameznih
skupin prebivalstva poglobi nezadovoljstvo s sistemom. 

Tabela 2: Zaupanje v politične institucije

Leto VLADA RS PREDSEDNIK DRŽAVNI ZBOR RS PREDSEDNIK 
VLADE RS REPUBLIKE

2002 2,9 3,3 2,9 3,8
2003 3,0 3,3 3,0 3,5
2004 2,9 3,1 2,9 3,4
2005* 3,1 3,4 3,0 3,6
Vir: Politbarometer; http://www.uvi-si/slo/javno_mnenje/ (dostop: oktober 2005). Anketiranci so odgovarjali na vprašanje:
»Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite zopet z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni,
da tej ustanovi nič ne zaupate, 5 pa da ji zaupate popolnoma.«
*V letu 2005 je merjenje potekalo le v prvih treh mesecih, na podlagi katerih smo izračunali povprečje ocen.

Če si v enakem časovnem obdobju poleg zaupanja v demokracijo ogle-
damo tudi zaupanje v politične institucije (tabela 2), znotraj iste raziska-
ve prav tako ugotovimo stabilizacijo ter majhne odklone pri izračunu
zaupanja v posamezne izbrane institucije. Za jasnejšo sliko gibanja zau-
panja v Sloveniji po vzpostavitvi demokratičnega sistema je potreben
pregled daljšega časovnega obdobja merjenja javnega mnenja o zaupa-
nju. Tako ugotovimo, da je leta 1994 še prevladovalo razmeroma visoko
zaupanje v ustanove slovenskega političnega sistema (predsednika: 47 %;
vojsko: 54 %; policijo: 55 %; sodišča: 58 %; javne urade: 51 %; javna občila:
50 %) v naslednjih letih pa je to zaupanje upadlo, in sicer po razmeroma
visokih stopnjah neto razlik (v predsednika –7 %; v vojsko –21 %; v polici-
jo: –21 % in v sodišča: –34 %). To pomeni, da se je ponekod zaupanje v
demokratične ustanove države prepolovilo in je torej upadlo do te mere,
da se je spremenilo v veliko stopnjo nezaupanja v te ustanove. Padec
zaupanja v drugih državah ni bil nikjer tako velik in značilnemu nezado-
voljstvu z demokracijo v Sloveniji je sledilo upadanje zaupanja v demo-

XDEMOKRACIJA V GLOBALIZACIJI  – GLOBALIZACIJA V DEMOKRACIJIX



187

kratične ustanove, kar je normalen proces, saj splošnemu nezadovoljstvu
z življenjem in demokracijo ponavadi sledi nezaupanje v odgovorne no-
silce teh procesov, ki so nosilci političnega življenja v državi.

Oglejmo si še zaupanje v upravne institucije9 (znotraj iste javnomnenj-
ske raziskave Politbarometer). Ugotovimo, da (Graf 1) je zaupanje v dr-
žavno upravo v Sloveniji nižje kot zaupanje v politične institucije in tele-
sa. Državni upravi namreč v povprečju zaupajo državljani manj kot vladi
RS, čeprav ta med pomembnejšimi nosilci političnega življenja uživa naj-
manj zaupanja. Tako nizek odstotek zaupanja v državno upravo je morda
iskati tudi v »dedovanju« upravnega sistema nekdanjega režima, ki je ra-
zumljivo razmeroma nepriljubljen, kot tudi počasno reformo javne upra-
ve v Sloveniji nasploh, ki se kot taka ni sposobna prilagoditi potrebam
uporabnikov ter ji posledično upada zaupanje v njene delovne in vsebin-
ske procese.

Graf 1: Zaupanje v državno upravo

Vir: Politbarometer; http://www.uvi-si/slo/javno_mnenje/ (dostop: oktober 2005). Anketiranci so odgovarjali na vprašanje: 
»Ali zaupate državni upravi? Ocenite zaupanje z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da ji nič ne zaupate, 5 pa, da ji zaupate
popolnoma.«
* meritve so potekale od aprila 2004 do oktobra 2005.

Če primerjamo izsledke raziskovanja zaupanja v institucije v ostalih
srednje- in vzhodnoevropskih državah v letu 1995, lahko ugotovimo, da
je med državljani teh držav zaupanje v institucije precej nižje kot v za-
hodnoevropskih državah. Tudi med srednje- in vzhodnoevropskimi drža-
vami obstajajo znatne razlike, tako je bilo v Sloveniji zaupanje v vlado v
tem obdobju v primerjavi z ostalimi opazovanimi državami najvišje,
medtem ko je bilo zaupanje v parlament, v enakem časovnem obdobju,
najvišje na Hrvaškem. Povzamemo lahko, da izražanje zaupanja v poli-
tične institucije v opazovanih državah kaže na razlike med njimi. S tak-
šnimi izsledki lahko ugotovimo, da je izražanje zaupanja v politične
institucije v srednje- in vzhodnoevropskem prostoru po družbenih preo-
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9 V raziskavi se je merilo zaupanje v državno upravo nasploh. Vprašanje se je glasilo:
»Ali zaupate državni upravi? Ocenite zaupanje na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 po-
meni, da ji nič ne zaupate, 5 pa, da ji zaupate popolnoma.«
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bratih bistveno nižje kot v zahodnoevropskih državah z dolgoletno de-
mokratično tradicijo (Kasse, Newton in Toš, 1995). Kako zelo pomembno
je merjenje javnega mnenja, kadar analiziramo zaupanje v posamezni dr-
žavi ali skupini držav, nakaže množica obstoječih in kontinuirano izvaja-
nih raziskav v globalnem smislu. V okviru European Social Survey se je
opravila meritev javnega mnenja prebivalcev v 22 državah Evropske
unije, v kateri se je poleg ostalih pojavov merilo tudi zaupanje v nacio-
nalne ustanove. Slika 1 nam prikazuje povprečno zaupanje v nacionalni
parlament v vsaki izmed 22 držav. Povprečno zaupanje na skali od ena
do deset je bilo v celotnem povprečju izmerjeno z oceno 4,63, pri čemer
sta od Slovenije slabši rezultat zabeležili le dve državi. Glede na to, da so
skandinavske države višje na lestvici, torej je zaupanje njihovih državlja-
nov v višje od povprečja, nekateri raziskovalci sklepajo, da ključno vlogo
pri zaupanju igra družbeni kapital.

Graf 2: Mednarodna raziskava zaupanja v parlament

VIR: European Social Survey (22 držav)

Namen merjenja in opazovanja javnega mnenja je pogosto to, da odlo-
čitvam in stanjem dajeta videz legitimnosti. Javnomnenjske raziskave so
lahko tudi instrument, s katerim politiki in mediji vplivajo na sprejema-
nje določenih politik, strateških odločitev ali na volitve. Ob tem pa ostaja
vprašanje, ali je mogoče z objavo razmeroma visoke stopnje nezaupanja
v upravne in politične ustanove dejansko vplivati na nadaljnje naraščanje
(ne)zaupanja.
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SKLEP

Ker se samo po sebi ponuja vprašanje, zakaj se zaupanje v politične in
upravne institucije v razvitih demokratičnih ureditvah zmanjšuje in ali to
pomeni splošno izgubljanje zaupanja v demokratične vrednote, lahko v
tem kontekstu ponudimo odgovor Ronalda Ingleharda, ki zanika tak pro-
ces. Še več, na podlagi empiričnih analiz ugotavlja, da so javnosti, ki so
vse bolj kritične do hierarhičnih avtoritet, hkrati vse bolj participativne
in zahtevajo dejavnejšo vlogo v političnem delovanju. Politični voditelji
in vodstveni upravni delavci se tako srečujejo z aktivnejšimi in bolj os-
veščenimi državljani, ki strožje presojajo uspešnost vodstvenih elit. Al-
ternativni pristop k problematiki zaupanja v politične in upravne institu-
cije nam pokaže, da za naklonjenost ni nujno zaupanje, ampak »očitna
predvidljivost«, kar pomeni, da a priori sami politični in upravni instituci-
ji ne zaupamo, zaupamo pa njenemu večletnemu obstoju in delovanju ter
tako predvidimo njeno delovanje v prihodnosti, ki naj bi bilo skladno z
dosedanjim. Dimenzije odnosa med državljani in vladnimi institucijami
se ne dajo meriti le med parametroma zaupanja in nezaupanja, ampak je
to v najboljšem primeru odnos »induktivnega pričakovanja« (Warren,
1999). Končamo lahko z ugotovitvijo, da legitimnost sistema narašča z
večjo stopnjo zaupanja v politične in upravne ustanove. Pri tem pa si
lahko postavimo vprašanje, ali je popolno zaupanje hkrati najbolj opti-
malno za delovanje demokracije in ali nista morda konstantna kritika in
trezno presojanje vsakodnevnega delovanja političnih in upravnih teles
med temeljnimi bistvi utrjene demokracije. 
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ODPRTOST (SLOVENSKE) JAVNE UPRAVE

Damir ČRNČEC* in Marjan BREZOVŠEK**

Tajnost delovanja javne uprave je v demokratičnih državah precej
omejena z načelom javnosti delovanja javne uprave. Popolne javno-
sti si demokratična država ne more privoščiti, saj postane ranljiva za
nedemokratične pritiske, postane neuspešna in neučinkovita ter kot
takšna pomeni grožnjo demokraciji. Načelo arcana imperii, tajni in
skrivni premisleki ali odločitve tistih, ki so v državi na oblasti, je v
sodobni demokratični državi omejeno s številnimi instrumenti. Eden
najpomembnejših instrumentov, ki se je v zadnjem letu ali dveh za-
čel uresničevati tudi v Sloveniji, je dostop do informacij javnega zna-
čaja. Z uveljavljanjem te pravice v praksi in ob upoštevanju sodob-
nih načel v delovanju javne uprave postaja njeno delovanje bolj
odgovorno, posledično pa se povečuje stopnja demokratičnosti njene-
ga delovanja. Javna uprava mora upoštevati dejstvo, da je servis za
državljane in da to pomeni aktiven odnos do uporabnikov storitev.
Omogočanje dostopa do informacij javnega značaja je pomembnem
korak k bolj odprti javni upravi, pri tem pa mora biti tudi državlja-
nom jasno, da če želi država uspešno in učinkovito delovati, mora
določene zadeve izvajati tajno oziroma nedostopno javnosti. Avtorja
zagovarjata trditev, da se z izvajanjem instituta dostopa do informa-
cij javnega značaja tudi v Sloveniji povečuje stopnja demokratično-
sti, dosledneje izvaja nadzor nad delovanjem javne uprave, posodab-
lja javna uprava in ne nazadnje, ob kombiniranju razpoložljivih
informacij, ustvarja nova ekonomska dodana vrednost.
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UVOD

Strategija nadaljnjega razvoja slovenskega javnega sektorja 2003–2005 je
v opredelitvi ciljev izpostavila pomen odprte javne uprave za nadaljnji
razvoj javnega sektorja. Med drugim so bili določeni cilji: zagotavljanje
dostopa do informacij javnega značaja, zagotavljanje kakovostnega nabo-
ra javnih informacij na svetovnem spletu, ublažitev »demokratičnega
deficita« javne uprave, kakovostnejši predpisi, drugi splošni pravni in
politični akti itd. Pri tem so bile določene kot prednostne naloge: imple-
mentacija zakona o dostopu do informacij javnega značaja, vzpostavitev
sodelovanja javnosti pri odločanju, vzpostavitev metodologije za sprem-
ljanje učinkov predpisov, razvoj metodologije za analizo učinkov predpi-
sov.

Odprta javna uprava vsebuje vrsto elementov, ki jih je treba obravna-
vati hkrati, saj se medsebojno prepletajo. To so dostop do informacij jav-
nega značaja, možnost sodelovanja pri sprejemanju odločitev, možnost
soodločanja o določenih vprašanjih iz pristojnosti javne uprave, sodelo-
vanje v postopkih priprave predpisov ter dostop do forumov, kjer se od-
ločitve sprejemajo (Bugarič, 2003). V okviru odprte javne uprave se po-
javljata dve načeli, načelo odprtosti in načelo transparentnosti, pri čemer
je slednje ožji termin. Načelo odprtosti javne uprave je mnogo širše od
načela preglednosti, saj je usmerjeno v neposredno aktivno komunikaci-
jo med upravo in uporabnikom. Njegova vsebina je razdeljena na pet
ravni, ki se razlikujejo glede na aktivnost komunikacije: informiranje
uporabnikov, posvetovanje z uporabniki, partnerstvo med upravo in upo-
rabniki, delegacija pristojnosti za odločanje na uporabnike in nadzor
uporabnikov nad delom uprave (Trpin, 2000: 411).

Načelo odprte javne uprave črpa svojo legitimnost iz razvoja načela
javnosti, ki je nastalo kot protiutež tajnosti delovanja države in oblasti.
Zato je za razumevanje sodobne odprte javne uprave treba proučiti, kako
se je skozi čas iz polne tajnosti vzpostavil antipod v obliki javnosti delo-
vanja in se dandanes v postmoderni družbi manifestira skozi odprto de-
lovanje javne uprave. V nedemokratičnih državah ali državah z malo ozi-
roma omejeno demokratično tradicijo ostaja odprta javna uprava zgolj
želja, hkrati pa odpiranje javne uprave pomeni conditio sine qua none za
vzpostavitev sodobne demokratične družbe. Nedvomno je Sloveniji k hi-
trejšemu uveljavljanju teh načel pripomoglo vključevanje v Evropsko
unijo. Tako je danes slovenski model javne uprave, predvsem vidik do-
stopa do informacij javnega značaja, eden izmed najbolj sodobnih in od-
prtih v Evropski uniji. Ob tem pa ni pozabljeno, da ima država svoje taj-
nosti in jih bo imela tudi v prihodnje. Pomen pri zagotavljanju iskanju
ravnotežja med odprto javno upravo in varovanjem tajnosti ni odvisen
samo od spoštovanja normativnih načel, temveč tudi od upoštevanja pro-
fesionalnih in etičnih standardov. Zato so pomembni odnosi med zapo-
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slenimi, nadrejenimi in podrejenimi, stopnja politične, organizacijske in
varnostne kulture, občutek pripadnosti organizaciji itd. To ni samo prob-
lem mladih demokracij, temveč tudi »starih« demokracij z veliko izkuš-
njami, kajti »javna (državna) uprava se v vseh vrstah demokracij bori s
podobnimi težavami: kako zagotoviti sposobno, učinkovito, legitimno,
odgovorno, odzivno, profesionalno in pravično javno službo« (Brezovšek,
2000: 240). Uprava, ki ne lovi ravnotežja med načelom odprte javne upra-
ve in načelom tajnosti, zanesljivo ne izpolnjuje zgoraj navedenih kriteri-
jev.

Dostop do informacij javnega značaja je tudi v Sloveniji ustavna kate-
gorija, zakon, ki ureja to področje, pa je Slovenija v primerjavi z ostalimi
državami EU sprejela med zadnjimi v letu 2003. To je med drugim tudi
ena od pravic, ki je (bo) zapisana v prihodnji ustavi Evropske unije.
Zakon celovito in sistemsko ureja dostop do informacij javnega značaja,
s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalne skupnosti, javne
agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih poobla-
stil in izvajalci javnih služb. Osnovni namen zakona je obveščanje javno-
sti o delovanju organov ter hkrati zagotoviti javnost in transparentnost
delovanja organov ter omogočiti uresničevanje dostopa do informacij jav-
nega značaja.

V zadnjih dveh letih je praksa uporabe instituta dostopa do informacij
javnega značaja v Sloveniji pokazala, da je bil skrajni čas za ureditev tega
področja. Tajnost delovanja javne uprave je bila v veliko primerih pretira-
na, neupravičena ali celo nepotrebna. Na to kažejo tudi odločbe pooblaš-
čenke za dostop do informacij javnega značaja, bodisi da so s področja
varovanja tajnih podatkov, osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti itd. Z
izvajanjem instituta dostopa do informacij javnega značaja se povečuje
stopnja demokratičnosti, dosledneje izvaja nadzor nad delovanjem javne
uprave, posodablja javna uprava in ne nazadnje se ob kombiniranju raz-
položljivih informacij ustvarja nova ekonomska dodana vrednost. Na-
daljnje prilagajanje Slovenije standardom Evropske unije na tem področ-
ju pomeni predlog sprememb zakona, katerih poglavitni cilj je izboljšati
uresničevanje ustavno zagotovljene pravice do dostopa do informacij jav-
nega značaja ter v skladu z evropsko direktivo zagotoviti enakopravno
pravico do ponovne komercialne ali nekomercialne uporabe informacij
javnega značaja. Za polno razumevanje pomena odprte javne uprave je
treba osvetliti razmere, ko je bila ključna determinanta v političnih odno-
sih načelo tajnosti, kateremu se je s časom kot antipod vzpostavilo nače-
lo javnosti, ki se danes v svoji najžlahtnejši obliki manifestira skozi do-
stop do informacij javnega značaja.
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TAJNOST

Tajnost je danes še vedno družbeni mehanizem, prek katerega so interesi
in nameni določenih družbenih akterjev, ki sprejemajo vsakodnevne od-
ločitve, spremenjeni v neenakost v znanju … tajnost je del informacije, ki
jo eden ali več družbenih akterjev namerno skriva pred enim ali več
družbenim akterjem. Pojem tajnost ima svojo specifično politično zgodo-
vino. »Politični pojem arcanum (tajnost) je v središču učenja o t. i. držav-
nem razlogu, raison d’état, ki pomeni teoretično utemeljitev absolutizma.
Arkanska teorija je ustrezala arkanski praksi absolutistične oblasti, njeni
državni, predvsem politiki vojne (stratagemata belli) in diplomaciji kot
izrazu tajne politike« (Tadić, 1990: 19). 

Bobbio izpostavlja še en vidik povezanosti politike arcana imperii in
teorij, ki so zagovarjale raison d’état: »Državi je dovoljeno to, kar je prepo-
vedano državljanom, in zato je država prisiljena delovati v tajnosti, da ne
bi povzročila zgražanja« (Bobbio, 1987: 34). Zgodovinski izvor arkanske
teorije je v Tacitovih »Analih«, v katerih je opisana Tiberijeva politika. Ar-
nold Clampar je v svojem delu »De arcanis rerum poublicarum«1 uporabil
pojem iz »Analov«, arcana imperii, najprej poudarjajoč, da ima vsaka zna-
nost (teologija, pravo, trgovina, slikarstvo, vojaške veščine, medicina)
svoje tajnosti (arcana). Vse uporabljajo različne »prijeme«, tudi zvijačnost
in prevaro, za dosego svojih ciljev (glej Tadić, 1990: 12). Clapmar je tako
definiral arcana imperii: »Tajni in skrivni premisleki ali odločitve tistih, ki
so v državi na oblasti, (‘Intimae et occultae rationes sive consilia eorum
qui in republica principatum obtinent’)« (Clampar v Bobbio; 1987: 86).

Pri interpretiranju definicije se izpostavljata dva namena obstoja arca-
na: »ohranitev države kot takšne in ohranitev obstoječe oblike vladavine
(z drugimi besedami, preprečiti degeneracijo monarhije v aristokraciji in
aristokracije v demokracijo, in tako naprej, po naravni poti različnih ‘mu-
tacij’, kot je to predstavil Aristotel v svoji peti knjigi Politike)« (Bobbio,
1987: 86–87).

Z obdobjem razsvetljenstva so se pojavile različne zahteve do takratne
absolutistične oblasti. Ena izmed teh je bila javnost delovanja oblasti oz.
njena vidnost. »Mislec, ki je bolj kot kdorkoli drug pripomogel k razja-
snitvi povezanosti in medsebojnega odnosa med javnim mnenjem in jav-
nostjo oblasti, je Kant. Utemeljeno velja za začetnika vseh diskusij o po-
trebi oblasti, da bo vidna, potrebi, ki ni samo politična, ampak tudi
moralna« (Bobbio, 1987: 83). V svojem eseju o razsvetljenstvu Kant zatr-
di: »Najbolj neškodljiva od vseh svobod – svoboda javne uporabe posa-
meznikovega razuma v vseh zadevah« (Kant v Bobbio, 1987: 84), to svojo
trditev pa dodatno pojasnjuje: »Javna uporaba posameznikovega razuma
mora biti vedno svobodna in lahko sama po sebi doseže razsvetlitev med
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ljudmi« (ibid.). V eseju »K večnemu miru« zapiše: »Vsa dejanja, ki se na-
našajo na pravico drugih ljudi in se njih vodilo ne sklada s publiciteto, so
napačna« (Kant 1937, 94). Bobbio to interpretira na naslednji način:
»Predpis, ki ni sprejemljiv za javno objavo, se lahko razume kot predpis,
ki bi v primeru, da bi bil objavljen, v javnosti sprožil takšne reakcije, da
ne bi mogel biti objavljen« (Bobbio, 1987: 84).2

Uveljavljanje načela tajnosti v avtokratični vladavini ima tudi svoje po-
sledice. Saj je »zgodovina polna zarot, spletk, coups d’états v prostorih
vladarske palače, uporov v nedostopnih krajih, daleč proč od ušes in oči
vladarja. Kajti, kjer je vrhovna moč tajna, je moč, usmerjena proti, tj.
‘protimoč’ (opozicija), tudi naravnana v tajnost. Nevidna moč in nevidna
opozicija sta dve strani istega kovanca« (Bobbio, 1987: 88). Torej, tajnost
oblasti rojeva oziroma povzroči nastanek tajnega delovanja opozicije, ka-
kršnakoli že je. Iz obeh arcana je razvidna narava absolutističnega, mo-
narhističnega režima kakor tudi totalitarnih in diktatorskih režimov. Bis-
tvo državnega razloga je njegov arcanum. Res publica je bila in ostala v
veliki meri res privata vladarja oz. vladajočih, ki so s pozivanjem k javne-
mu dobru ščitili svoje sebične interese, največkrat proti javnosti oz. last-
nemu narodu. Dejstvo je, da je na svetu še veliko režimov in oblik vlada-
vine, za katere lahko rečemo, da arkanska teorija pomeni bistvo njihove
oblasti. 

Velik preobrat v razumevanju tajnosti je prinesla francoska revolucija
in s tem povezan nastanek prve generacije človekovih pravic. Politične in
državljanske pravice, kot so svoboda mišljenja in govora, združevanja,
tiska, osebna svoboda, tajnost pisem itd., so omogočile in izpostavile ar-
cana imperii kritični presoji javnosti. Škof iz Vica, Michele Natale, je pred
več kot dvesto leti podal svoje videnje, kdaj oz. kako lahko demokratična
država uporablja pri svojem delu tajnost. To videnje je tudi danes še
kako aktualno. Po mnenju Bobbia je Natale izpostavil enega izmed ključ-
nih postulatov moderne demokracije: »Načelo javnosti (v izvirnem po-
menu, biti odprt pred javno kontrolo) je pravilo, in izjemoma se lahko to
pravilo krši, kadar je tajnost upravičena, tako kot ostali izjemni ukrepi,
tudi če so samo za omejeno časovno obdobje« (Bobbio, 1987: 81).

Weber je v svojem delu Družba in politika kot enega izmed načinov, s
katerimi birokracija ohranja svojo moč, izpostavil določanje uradne taj-
nosti. Pri opredeljevanju moči birokracije je poudaril, da je ta vedno veli-
ka, vladar in vladajoči pa so ne glede na to, kakšen je politični sistem, v
podrejenem položaju: »Ali predsednik, ki ga izbira ljudstvo, ali dedni ab-
solutni, ali ustavni monarh – proti šolanemu uradniku, ki dela v upravni
organizaciji, je ta vedno v položaju diletanta proti strokovnjaku« (Weber
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2 Praksa te vrste je bil stalen pojav pri nas, še ne tako dolgo, v naši prejšnji državi,
kjer je bil obstoj tajnih uradnih listov nekaj povsem normalnega in samoumevnega.
Največkrat so predpisi, ki so bili zapisani v tajnih uradnih listih, »uzakonjali« globo-
ke posege v človekove pravice. Njihova objava v javnosti bi vsekakor povzročila
ogorčenje in s tem tudi otežila ali celo onemogočila implementacijo.
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v Đurić, 1987: 415). Po Webru je tajnost način ohranjanja birokratske ob-
lasti in vir moči birokracije: »To premoč profesionalnih strokovnjakov po-
skuša vsaka birokracija okrepiti tako, da ohrani tajno svoje znanje in na-
mene. Birokratska uprava je v svojem bistvu vedno uprava, ki izključuje
javnost. Svoje znanje in delo skriva pred kritiko, kolikor dolgo je to le
možno« (ibid., 415).3

Weber zastopa načelo, da je v različnih sferah uprave treba varovati
tajnosti navzven, bodisi pred ekonomskimi ali političnimi konkurenti.
Tako lahko diplomacija in tudi vojaška uprava, če želita biti uspešni,
javno delujeta samo v omejenem obsegu. Torej ne problematizira varova-
nja tajnosti navzven, temveč jo opredeljuje kot nujo, ki vodi k uspešni in
učinkoviti izpolnitvi določenega cilja. Težava pa je v tem, da določanje
tajnosti presega okvire nujno potrebnega in da je v ozadju samo interes
po prevladi birokracije: »Ampak čisti interes birokracije po moči daleč
presega področja, v katerih je zaradi narave stvari treba varovati tajnosti.
Pojem uradne tajnosti je specifičen izum birokracije, in to razumevanje
se razen izjemoma na specifičnih področjih ne more upravičiti z objek-
tivnimi razlogi, kljub temu se bolj fanatično ščiti kot karkoli drugega«
(Weber v Đurić, 1987: 416). Sodobno razumevanje tajnosti pravi, da je ta
»rezultat namernega dejanja A (imetnika informacije), da prepreči B (ki
ne ve), da spozna nekaj (tajnost) v določenem času« (Galnoor v Rajko,
1997: 190). Za Scheppela je tajnost »družbeni mehanizem, prek katerega
so interesi in nameni določenih družbenih akterjev, ki sprejemajo vsa-
kodnevne odločitve, spremenjeni v neenakost v znanju … tajnost je del
informacije, ki jo eden ali več družbenih akterjev namerno skriva pred
enim ali več družbenim akterjem« (Scheppele v Rajko, 1997: 190–191).
Glede na namen deli Scheppele tajnosti na strateške in zasebne ter glede
na obliko na neposredno tajnost, serijsko tajnost in kolektivno tajnost.

Z razvojem moderne ustavne države se je doktrina arcana imperii spre-
menila v »moderno načelo uradne tajnosti z omejitvijo uporabe v vpraša-
njih, ki so vitalnega pomena za varnost in stabilnost države« (Thompson,
1995: 124). Država, ki želi zavarovati svoje interese in suverenost, mora
podatke in informacije, katerih razkritje bi destabiliziralo in ogrozilo ob-
stoj države, ustrezno varovati.

Nedvomno je tudi Socialistična federativna republika Jugoslavija upo-
rabljala v praksi doktrino arcana imperii. SFRJ je formalno poznala dve
obliki tajne zakonodaje: tajni uradni list in posebne skrivne podzakon-
ske predpise. Zvezni tajni uradni list je začel izhajati v letu 1980, leta
1981 pa so mu sledili tudi republiški uradni listi, skupno je bilo izdanih
618 številk. V SFRJ so obstajali tudi posebni tajni podzakonski predpisi,
ki niso bili nikdar objavljeni, tudi v tajnem uradnem listu SFRJ jih ni
najti. Urejali so določena vprašanja s področja državne varnosti. Takšna
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3 Kot primer iz zgodovine je predstavil »finančne uradnike perzijskega šaha, ki so iz
obvladovanja proračuna napravili veščino, za katero so se tajno usposabljali in pri
tem uporabljali tajno pisavo« (ibid., 415) ter tako imeli monopol nad znanjem. 
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praksa je pomenila obstoj paralelnega pravnega sistema in erozijo obsto-
ječega veljavnega pravnega reda. V Sloveniji je leta 1985 takratni RSNZ
izdal Priročnik za delo milice na področju varstva ustavne ureditve. V po-
sebnih poglavjih analizira »notranjega sovražnika«, tuje obveščevalne
službe, razredne sovražnike … (glej Šturm, 1999: 285–287).

V Sloveniji je z nastankom samostojne države postal tajni uradni list
spomin na preteklost. Z novo ustavo je koncept tajnosti izgubil pomen
oziroma smo ga potisnili na stranski tir. Izstopa tudi dejstvo, da v Ustavi
ni izrecno zapisana pravica države do varovanja tajnosti, je pa tajnost en-
krat omenjena z vidika varovanja človekovih pravic.4 »Državi se vse pre-
več odreka pravica do zasebne sfere, v kateri je tajnost pomemben postu-
lat. Brez tajnosti ni racionalnih političnih odločitev, ni odgovornih
varnostnih služb, tudi države ne, pa celo civilne družbe (ker nima svoje-
ga antipoda) ne« (Anžič, 1996: 67). 

JAVNOST

Kot enega ključnih momentov, ki je pripomogel k vzpostavitvi moderne
demokracije, Splichal poudarja uveljavitev načela javnosti. »Javna sfera v
sodobnem pomenu (ali strogem) pomenu je nastala z odcepitvijo od sfere
javne oblasti v 17. in 18. stoletju in z uveljavitvijo načela javnosti … Uvelja-
vitev načela javnosti (publicitete v pomenu kritičnega nadzora) je bila te-
meljnega pomena za prehod od absolutne vladavine in vladarske avtori-
tete k vladavini obče (zakonske norme) in pravne države« (Splichal, 1997:
37). 

Po Petersu je bil cilj publicitete »razkriti tajnost absolutistične države,
narediti razprave države vidne vsem državljanom in jih izpostaviti javni
kritiki« (Peters, 1995: 10). S pridobivanjem političnega vpliva javnosti v
18. stoletju se je odprlo vprašanje sredstev, ki omogočajo absolutistične-
mu vladarju, da ohrani svojo suverenost. Pri izpostavljanju načela arcana
imperii se je postavil antipod: »Arkanski praksi se je nato postavilo nas-
proti načelo publicitete« (Habermas, 1962/1989: 68). Splichal opozarja,
da je treba biti pri razumevanju publicitete zelo previden, ker je »načelo
kritične publicitete, s katero se je konstituirala javnost, treba strogo loče-
vati od publicitete v sodobnem alternativnem pomenu, promocije blaga,
reklame in odnosov z javnostmi, ki nima nič skupnega s procesom racio-
nalnega kritičnega razpravljanja … « ter nadaljuje: »Načelo javnosti se je
spremenilo iz načela kritike iz javnosti (kritičnega javnega diskurza) kot
funkcije javnega mnenja v načelo javnosti kot dirigirane integracije (pub-
licity), ki temelji na depolitizaciji javnega komuniciranja in ki jo posredu-
jeta reklama in propaganda oz. stiki z javnostmi« (Splichal, 1997: 38). 
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4 37. člen Ustave RS: varstvo tajnosti pisem in drugih občil.
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S svojim odprtim duhom je Kant največ pripomogel k pravilnemu ra-
zumevanju publicitete in potrebe po soočenju le-te z legitimnostjo politi-
ke oz. političnega sistema. Habermas poudarja, »da je Kantova publicite-
ta veljala za tisto načelo, ki edino lahko jamči za soglasnost politike in
morale …« in nadaljuje, da je »Kant ‘javnost’ razumel kot načelo pravne
ureditve in metodo razsvetljevanja« (Habermas, 1962/1989: 122). Kant je
poudaril dva pogoja, ki ju mora izpolnjevati moderna liberalna država, in
sicer ustrezno pravno ureditev, ki zagotavlja svobodo ljudi (enakost pred
zakonom), nasproti prirojenim pravicam ter da zakonodaja temelji na
volji ljudstva, ki se rojeva iz uma.

Vidnost oz. nevidnost oblasti Kant pojasnjuje in zagovarja stališče, da
je omejevanje javnosti izvirni greh in »poglavitni razlog za nastanek vseh
tajnih združb. Kajti že v naravi človeštva je potreba, da ljudje občujejo
med seboj, predvsem o tistem, kar zadeva človeka nasploh« (Kant v Ha-
bermas, 1962/1989: 126). Torej je država s tem, ko je omejila javnost,
povzročila nastanek tajnih organizacij izven nadzora oblasti, ki delujejo
včasih v korist in drugič v škodo države. Vsakdo ima namreč pravico, da
pove, kar želi: »Um mora biti upravičen, da javno govori, ker (drugače)
resnica ne bi prišla na dan. In sicer na škodo same vlade« (ibid., 124). Le-
gitimnost politične oblasti in poseg v pravice posameznika sta upraviče-
na toliko časa, dokler so ti posegi pod nadzorom javnosti oziroma kot
poudarja Kant: »Politična, se pravi na pravice drugega nanašajoča se de-
janja, naj bi bila sama le toliko v skladu s pravico in moralo, kolikor so
njihova vodila zmožna publicitete ali jo celo zahtevajo« (ibid., 126).

Kantovo razumevanje publicitete in njeno uveljavljanje je močno pri-
sotno tudi v slovenski družboslovni (komunikološki) znanosti. Splichal
poudarja to povezanost s svobodo izražanja mnenj, kajti: »Javno mnenje
predstavlja svobodo (in pogum kot bi dejal Kant) izražanja mnenj, svobo-
do tiska in torej človekovo svobodo nasploh ter ostaja neločljivo poveza-
no z razsvetljenskim načelom publicitete« (Splichal, 1997: 5). Weber ni
tako vehementen kot Kant pri uveljavljanju načela javnosti delovanja dr-
žave oz. birokracije. Izključevanje javnosti pri delu birokracije je oprede-
lil kot enega ključnih virov njene moči. Dostop javnosti je lahko onemo-
gočen samo toliko, kolikor je to nujno potrebno zaradi interesov države
(ekonomski interes, politični, vojaški…), predvsem navzven. 

V sodobnih državah so v praksi udejanjena Webrova razmišljanja o iz-
ključevanju javnosti in Kantova razmišljanja, da so na drugega nanašajo-
ča se dejanja le toliko v skladu s pravico in moralo, kolikor so zmožna
publicitete. V mednarodnih pogodbah in deklaracijah so postavljeni
skupni standardi varovanja in zagotavljanja načela javnosti. Kako in v
kolikšni meri so razmišljanja Webra in Kanta udejanjena, je različno od
države do države. Posamezne države pa z izvajanjem načel v praksi doka-
zujejo svojo demokratičnost.5
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5 Podrobneje bo to predstavljeno v poglavju o človekovih pravicah in temeljnih svo-
boščinah.
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Danes je vsebinski pomen termina publicitete precej drugačen, kot je
bil takrat, ko se je profiliral kot nasprotje načelu arcana imperii. Načelo
publicitete so zamenjali drugi vzvodi, ki otežujejo delovanje oblasti na
tajen način: pravica javnosti do dostopa do informacij javnega značaja
ter stalno spremljanje delovanja oblasti, ali je to javno, torej na očeh jav-
nosti in v skladu z demokratičnimi in normativnimi standardi. V sodob-
nem razumevanju pa publiciteta ni več neposredno povezana s politič-
nim sistemom oziroma poskusi iskanja ali postavljanja pod vprašaj
njegove legitimnosti. Vsekakor pa je, gledano iz zgodovinske perspekti-
ve, publiciteta olajšala oz. pospešila uveljavljanje prve generacije člove-
kovih pravic, katerih produkt je bila tudi sama. V veliki meri je načelo
publicitete nadomestil dostop do informacij javnega značaja, ki je ustav-
na kategorija, zakon, ki ureja to področje, pa je Slovenija sprejela med
zadnjimi. 

DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V SLOVENIJI

V Evropski uniji zakona o dostopu do informacij javnega značaja nimata
le Nemčija in Švica. Na Irskem je bil zakon, ki ureja to področje, najpo-
membnejši dokument pri reformi javne uprave. To je tudi ena od pravic,
ki bo zapisana v prihodnji ustavi Evropske unije.6 Švedska je bila prva
država, ki je leta 1766 s sprejemom Zakona o tisku naložila upravi dolž-
nost javne predstavitve svojih odločitev. Druge skandinavske države,
ZDA, Francija Nizozemska, Kanada in še nekatere države so v šestdese-
tih letih prejšnjega stoletja sprejele zakone o prostem dostopu (svobodi)
do informacij7 (Bull, 2001: 402–403). 

Ustava Republike Slovenije v drugem odstavku 39. člena zavezuje dr-
žavo, da posamezniku omogoči dostop do informacij javnega značaja.
»Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v
zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon.«
Državni zbor RS je februarja 2003 sprejel zakon o dostopu do informacij
javnega značaja (ZDIJZ).8 Zakon celovito in sistemsko ureja dostop do
informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi
lokalne skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega
prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. 

Osnovni namen zakona je zagotoviti čimvečjo obveščenost javnosti o
delovanju organov, zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter
omogočiti uresničevanje dostopa do informacij javnega značaja. Zakon
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6 Razkrite državne skrivnosti, Dnevnik, 9. 4. 2003.
7 V ZDA sprejeti zakon se je imenoval Freedom of Information Act.
8 ZDIJZ je bil objavljen v Uradnem listu RS št. /03, dopolnjen in spremenjen zakon pa

v Ur. l. RS št. 61/05.
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tudi širše opredeljuje ustavno načelo, ki se vse do leta 2003 zaradi po-
manjkanja normativne ureditve ni moglo izvajati v praksi. Pravica dosto-
pa do informacij javnega značaja je opredeljena širše kot v ustavi, kjer se
predvideva, da mora prosilec izkazati »v zakonu utemeljen pravni inte-
res«. ZDIJZ omogoča dostop do informacij javnega značaja brez kakršne-
gakoli izkazovanja pravnega interesa, torej brez navajanja argumentov ali
razlogov za pridobitev, je sredstvo, ki je prosilcu na voljo za pridobitev
informacij v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi.9 Pravica
vedeti in z njo povezana pravica do informacij javnega značaja je ključno
in učinkovito sredstvo v boju za odprto in pregledno delovanje javne
uprave. Dostop do informacij je tako prvi pogoj, ki omogoča nadzor nad
delovanjem javne oblasti ter tako zagotavlja njeno odgovornost državlja-
nom.10 Zakon dodatno omogoča in nalaga odpiranje uprave. Za kakovost
akta je bolje, če že pred njegovim sprejetjem dobivamo informacije (mne-
nja, predloge) od ljudi, ti pa lahko kaj povedo samo, če so jim informacije
dostopne. Zakon o dostopnosti informacij javnega značaja je tako nekak-
šna predhodnica zakona, ki bo omogočil sodelovanje javnosti pri spreje-
manju predpisov« (Bugarič, 2003 a).

Ob tem je treba upoštevati večrazsežnost pravice dostopa do informa-
cij javnega značaja. Tako se med funkcije informacij javnega značaja uvr-
stijo še vsaj:
– demokratična funkcija, ki jo izvajamo iz deliberativnih modelov de-

mokracije,
– nadzorna funkcija, ki izpostavlja pravico državljanov do neposrednega

nadzora javnega sektorja,
– ekonomska funkcija, ki se ukvarja z ekonomsko vrednostjo javnih in-

formacij in potencialno dodano vrednostjo ob kombiniranju le-teh,
– funkcija posodabljanja javnega sektorja, ki se veže predvsem na infor-

matizacijo dostopa do informacij javnega značaja prek pobud za razvoj
državnih portalov e-uprave.11

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja v 4. členu opredeljuje
»informacijo javnega značaja kot informacijo, ki izvira iz delovnega po-
dročja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra,
evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal
sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb«. So-
dobni normativni opredelitvi se približuje nekoliko širša opredelitev, da
informacija javnega značaja ne vključuje le javnosti dela vlade, ampak
tudi prost dostop do dokumentov, delovanja političnih strank, gospodar-
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9 Postopki pridobitve in ponovne uporabe informacij javnega značaja so natančno do-
ločeni v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
(Uradni list RS št. 76/2005). 

10 http://www.mju.gov.si/index.php?id=23 (11. 11. 2005).
11 http://www.mju.gov.si/index.php?id=23 (11. 11. 2005).
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skih združenj in drugih delov javne sfere, s poudarkom, da posameznika
pri pridobivanju informacij ne sme nihče ovirati (Brucker, 1981: 276). Za-
radi težav z definiranjem informacij javnega značaja se v tujih pravnih
aktih, predvsem Evropske unije, uporabljata izraza »pravica dostopa do
dokumentov vlade« ali »dokumentov javnih oblasti«. Zato se večina prav-
nih določb definiciji informacije javnega značaja še najraje izogne in na-
mesto tega opredeljujejo, kaj takšna informacija ni. ZDIJZ tako kombini-
ra načelno pozitivno opredelitev z negativnim opredeljevanjem izjem v 6.
členu (Prepeluh, 2004: VII).

Informativni katalog organov, ki razpolagajo z informacijami javnega
značaja, se objavlja na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo.
Po podatkih z dne 18. 11. 2004 je v katalogu 2610 organov.12 V letu 2003
je bilo organom predloženih 732.048 zahtev za posredovanje informacij
javnega značaja, od tega jih je bilo 731.491 ugodeno (99,9 % zahtev). Tako
je bilo na Davčno upravo RS vloženo 724.000 zahtev, 2100 na Občino
Vrhnika, 1071 na Občino Jesenice, 281 na Ministrstvo za notranje zadeve
itd. Zavrnjenih je bilo 320 zahtevkov na Davčno upravo RS, 7 na Mini-
strstvo za notranje zadeve, 3 na Ministrstvo za zunanje zadeve, itd. Razlo-
gi zavrnitve so bili v največjem številu varstvo osebnih podatkov, nato
zaupnost davčnega postopka, poslovna skrivnost, kazenski pregon, do-
kument je bil še v postopku izdelave, v enem primeru pa organ ni imel
informacije.13

Državni organi so zavezani, da po prejetju zahteve za dostop do infor-
macij javnega značaja odločijo, ali bodo prosilcu ugodili ali ne. Če se mu
dostop zavrne, se je mogoče pritožiti posebnemu organu, ki ga uvaja
zakon, to je pooblaščencu za dostop do informacij javnega značaja.
Zoper odločbo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti upravni spor. V še-
stem členu zakona je predvidenih enajst izjem, kdaj lahko organ zavrne
dostop do zahtevane informacije (tajni podatek, poslovna skrivnost, va-
rovan osebni podatek itd.). Ne glede na to se lahko dostop do zahtevanih
informacij dovoli, če javni interes prevlada nad omejitvami. Testa javnega
interesa ni dovoljeno izvajati v petih primerih, to so t. i. absolutne izje-
me, če gre za: podatke, ki so označeni s stopnjama STROGO TAJNO ali
TAJNO; davčno tajnost fizičnih oseb, statistično zaupne podatke; tajne
podatke tuje države ali mednarodne organizacije in davčne podatke, ki
jih slovenskim organom posredujejo tuje države. 

V vseh drugih primerih se torej izvaja test javnega interesa (ang. balan-
ce test), ki je najvišja oblika presoje, ki jo pri dostopu do informacij javne-
ga značaja posamezna država lahko doseže. Je bistvo zakona o dostopu
do informacij javnega značaja. Prav test javnega interesa lahko razkrije
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12 http://www2.gov.si/mid/mid.nsf/V/K38E462DFD1E328C4C1256E8D0075471B/$
file/Katalog_organov_ZDIJZ.html#TIP_7 (11. 11. 2005).

13 Skupno letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja,
Poročevalec DZ RS, št. 51/04.
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tudi najbolj skrite podatke in nepravilnosti, ki se dogajajo v javnem sek-
torju (Pirc Musar, 2005: 21). 

Pooblaščenec(ka) za dostop do informacij javnega značaja ima od
svoje ustanovitve v letu 2003 vsako leto več pritožb, kot je razvidno iz
prikaza v Tabeli 1. Pooblaščenec je imel v letih 2003 in 2004 polno reali-
zacijo prejetih zahtevkov. Do junija 2005 je bilo od 121 rešenih pritožb z
odločbo rešenih 59 primerov. Zoper zavrnilno odločbo je nato dopusten
upravni spor. 

Tabela 1: Pritožbe, naslovljene na pooblaščenko za dostop do informacij
javnega značaja

2003 2004 Do junija 2005 Ocena 2005
Prejete 17 62 71 140
Rešene 17 62 42 90
Nerešene – – 29 50
Vir: http://www.dostopdoinformacij.si/index.php?id=364.

Po vsebini je bilo največ pritožb s področja osebnih podatkov, poslov-
nih skrivnosti in tajnih podatkov (Tabela 2). 

Tabela 2: Pritožbe, naslovljene na pooblaščenko za dostop do informacij
javnega značaja po posameznih področjih

Osebni podatki 24 %
Poslovna skrivnost 13 %
Tajni podatki 6 %
Upravni postopek 3 %
Razno 54%
Vir: http://www.dostopdoinformacij.si/index.php?id = 364.

Iz zgoraj navedenih kvantitativnih prikazov je razvidno, da sta ZDIJZ
in funkcija pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja postala
pomemben del transparentnejšega pristopa k delovanju javnega sektorja
na Slovenskem. Predvidoma bo v prvi polovici leta 2006 sprejet še zakon
o informacijskem pooblaščencu. Zakon je Vlada RS že sprejela, matični
parlamentarni odbor ga je novembra 2005 dopolnil s svojimi amandmaji
in posredoval v nadaljnjo obravnavo. Slovenija bo s tem zakonom postala
ena izmed prvih držav, ki bo združila naloge na področju dostopa do in-
formacij javnega značaja in nadzora nad varovanjem osebnih podatkov.
Vladni namen je doseči racionalizacijo ter preprečiti konflikte med
dvema institucijama in dvema prej navedenima ustavno zajamčenima
pravicama. Mnenje javnosti o smotrnosti takšne rešitve zagotavljanja
dveh ustavnih pravic je razdeljeno. Praksa iz tujine podpira obe možno-
sti, čas pa bo pokazal, ali je (bilo) smotrno združiti dosedanji Inšpektorat
za varstvo osebnih podatkov in pooblaščenca za dostop do informacij
javnega značaja v novo institucijo, informacijskega pooblaščenca. 
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DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V EU

Po dolgoletnih prizadevanjih nekaterih bolj liberalnih držav članic in več
deklarativnih določbah je bila oktobra 1997 pravica o dostopu javnosti
do dokumentov evropskih institucij prvič zapisana v primarno pravo
EU.14 Ta določba pomeni pravno podlago za natančnejšo ureditev pravice
v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije št. 1049/ 2001 o
dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komi-
sije15 (Prepeluh, 2004a: 30). Informacije javnega značaja so na voljo na
podlagi zahtevka. Če se dostop zavrne ali se nanj ne odgovori, je mogoče
poiskati pravno varstvo na evropskem sodišču prve stopnje ali pri evrop-
skem varuhu človekovih pravic. V Uredbi je natančno predpisano, kako
se lahko opravi vpogled, kako se lahko zaračuna samo dejanske stroške,
institucija pa ni dolžna iskati informacij, jih zbirati, analizirati, dokumen-
tirati itd.

V 4. členu uredbe so določene relativne in absolutne izjeme. Pri abso-
lutnih izjemah institucija v nobenem primeru ne sme razkriti dokumen-
tov, kadar bi to ogrozilo enega izmed naslednjih javnih interesov: javno
varnost; obrambne in vojaške zadeve; mednarodne odnose; finančno,
monetarno ali ekonomsko politiko skupnosti ali države članice. Prav
tako velja absolutna prepoved razkritja dokumentov, če bi to ogrozilo za-
seben interese posameznikov, to je njihovo zasebnost ali integriteto, še
zlasti kadar je varstvo osebnih podatkov določeno s predpisi EU. 

Relativne izjeme je mogoče razkriti, kadar je podan prevladujoč javni
interes. Pri obravnavanju izjem sta uveljavljena t. i. škodni test in t. i. test
tehtanja. Škodni test (harm test) pomeni, da mora razkritje dejansko in ne
zgolj hipotetično ogroziti varovano pravno dobrino (zasebnost ali sodni
postopek) oziroma mora zaradi njegovega razkritja nastati nekakšna ško-
da in torej ne zadostuje, da se neki dokument zgolj nanaša na dejansko
stanje ene od predvidenih izjem. Test tehtanja pomeni, da četudi se ugo-
tovi, da bi razkritje dokumenta sicer imelo škodljive posledice, ga je
treba razkriti, če za to obstaja prevladujoči javni interes. Klasičen primer
prevladujočega javnega interesa je na primer razkritje poslovnih skrivno-
sti ali internega dokumenta, da bi s tem razkrinkali korupcijo (ibid.,
31–32). 

Tudi v Evropski uniji je jasno razvidna kolizija dostopa do informacij
javnega značaja in varovanja tajnih podatkov. Zato je treba na kratko
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14 Amsterdamska pogodba je v 1. odstavku 255. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske
skupnosti (prečiščeno besedilo OJ 2992/C 235, stran 33) določila: »Vsak državljan
Unije in vsaka fizična ali pravna oseba, ki prebiva oziroma ima sedež v državi člani-
ci, ima pravico dostopa do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije
v skladu z načeli in pogoji, ki se določijo v skladu z 2. in 3. odstavkom.«

15 Regulation (EC) No. 1049/2001of the European Parliament and of the Council of 30
May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commis-
sion documents, OJ 2001/L 145, str. 43. 
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predstaviti normativno ureditev ravnanja s tajnimi podatki v EU. Po-
membnost varnostnega področja za uspešno delovanje EU je razvidna iz
veljavnih dokumentov, ki urejajo to področje. Postopki ravnanja s tajni-
mi podatki so natančno predpisani, tako tudi način njihovega označeva-
nja, posredovanja, hranjenja in dostopa. Ključni dejavnik varovanja taj-
nih podatkov je seveda človek in temu je namenjena posebna pozornost. 

Dva ključna dokumenta s tega področja sta bila sprejeta šele leta 2001.
Prvi dokument Evropske unije, ki se je kakorkoli ukvarjal z varnostno
problematiko, je bil Euratom Regulations No. 3 z dne 31. 7. 1958 (varova-
nje jedrskih podatkov). Varnostni sistem, ki ga vzpostavlja Evropska
unija, temelji na dveh dokumentih, ki sta v pravnem smislu notranji od-
ločitvi Sveta EU in Komisije in tako predvsem zavezujeta obe instituciji.
Komisija je sprejela temeljna načela ravnanja s tajnimi podatki s skle-
pom dne 29. 11. 2001. Odločitev Komisije ne zavezuje Sveta EU in Evrop-
skega parlamenta. Varnostna pravila Sveta EU pa ne zadevajo Evropske
komisije in Evropskega parlamenta, kakor tudi ne drugih evropskih in-
stitucij (npr. sodišča). Izjema je primer, ko uslužbenci obiščejo sedež EU
oziroma se seznanijo s tajnimi dokumenti Sveta EU.

Obe odločitvi (Komisije in Sveta EU) imata enak namen in cilje ter
predpisujeta podobne minimalne standarde. Odločitvi pomenita zame-
tek enovitega in celovitega ravnanja s tajnimi podatki v vseh strukturah
EU. Varnostna pravila Sveta EU16 so bila sprejeta 19. marca 2001 in so
ključni akt, ki ureja varnostno problematiko v okviru Sveta EU. Varnost-
na pravila so se začela uporabljati 1. 12. 2001 in imajo status predpisa z
neposredno veljavo ter so kot takšna zavezujoča za vse institucije EU, dr-
žave članice in druge posameznike, ki bodo prejeli tajne podatke Evrop-
ske unije. Za njihovo uspešno in učinkovito izvajanje jih morajo države
članice implementirati v svojo nacionalno zakonodajo.

Slovenija in njeni državljani imajo od prvega maja 2004 kot člani
Evropske unije na eni strani pravico vpogleda do informacij javnega zna-
čaja Evropske unije, po drugi strani pa lahko, če izpolnijo določene pogo-
je (varnostno preverjanje, izpolnjevanje potrebe po védenju) enakoprav-
no dostopajo do tajnih podatkov EU tako kot vsi ostali državljani članic
Evropske unije. 
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SKLEP

Tajnost je bila in ostala stalen spremljevalec vseh političnih sistemov,
spreminjala se je samo njena pojavna oblika. Delovanje javne uprave je
še vedno velikokrat determinirano s poskusi uveljavljanja tajnosti v dru-
gačni, bolj sodobni obliki. Delovanje države se je v zadnjih nekaj stoletjih
počasi in nekaj desetletjih oziroma celo letih intenzivno moralo odpreti
javnosti, hkrati pa so se razumniki, ki so poudarjali potrebo po javnem
delovanju države, dobro zavedali, da lahko to postane njena velika sla-
bost. Javna uprava mora upoštevati dejstvo, da je servis za državljane in
da to pomeni tudi aktiven odnos do uporabnikov njenih storitev. Omogo-
čanje dostopa državljanom do informacij javnega značaja je vsekakor
korak v pravo smer, pri tem pa mora biti tudi državljanom jasno, da če
država želi uspešno in učinkovito delovati, mora določene zadeve izvajati
tajno oz. nedostopno javnosti. 

Primerjava, katera uprava oziroma originator tajnosti je bolj odprt do
Slovenije, Evropske unije ali Zveze Nato, ponuja dokaj preprost odgovor.
Slovenija je s sprejemom novele zakona o dostopu do informacij javnega
značaja skrčila absolutne omejitve pri vpogledu v tajnosti ali skrivnosti
bodisi tajnih, osebnih, poslovnih ali davčnih podatkov na minimum še
sprejemljivega, tudi z vidika mednarodne primerjave. Evropska unija
ima sprejeto normativno podlago za dostop do informacij javnega znača-
ja, seznam absolutnih omejitev pa je precej daljši kot v primeru Slovenije
in relativne omejitve se testirajo podobno kot v Sloveniji. 

Zveza Nato, katere članica je tudi Slovenija, ima sprejet kompleksen
sistem varnostnih dokumentov in dokumentov s področja ravnanja s taj-
nimi podatki, ki vsi skupaj tvorijo varnostno politiko Nata.17 Nima pa
politike dostopa do informacij javnega značaja, kar je razumljivo, če po-
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17 V izvirniku je naslov dokumentov naslednji:
C-M (2002) 49 Security within the NATO. Varnost v Zvezi Nato je sprejel Severnoat-
lantski svet (NAC) 26. 3. 2002. C-M (2002) 49 zavezuje države, stranke dokumenta
ter civilne in vojaške organe Nata, da ščitijo in varujejo tajne podatke, ki izvirajo od
zveze, so posredovani zvezi s strani držav članic ali so s strani države članice posre-
dovane drugi državi članici v okviru Natovega programa/projekta ali pogodbe ali jih
zveza pridobi iz ne-Natovih izvorov. Ščitijo in varujejo se tudi tajni podatki, ki jih
zaupajo nedržavnim in ne-Natovim organizacijam in posameznikom.
C-M (2002) 50 Protection Measures for NATO Civil and Military Bodies, deployed
NATO Forces and Installations (Assets) against Terrorist Threats;
AC/35-D/2000 Directive on Personnel Security;
AC/35-D/2001 Directive on Physical Security;
AC/35-D/2002 Directive on Security of Information;
AC/35-D/2003 Directive on Industrial Security;
AC/35-D/2004 Primary Directive on INFOSEC;
AC/35-D/2005 INFOSEC Management Directive for CIS.



208

gledamo, da je to organizacija, ki je obrambnopolitična in katere primar-
ni namen je zagotavljanje sistema kolektivne varnosti. Prav tako ne pote-
kajo znotraj organizacije procesi vzpostavljanja sistema dostopa do infor-
macij javnega značaja, kajti v sodobnem okolju je groženj in varnostnih
izzivov, s katerimi se je treba soočiti, še preveč, varovanje tajnih podat-
kov pa pogoj za uspešno delovanje v prihodnje.

Slovenija dosledno izvaja cilje, ki si jih je zadala v Strategiji nadaljnje-
ga razvoja slovenskega javnega sektorja. Odprta javna uprava je danes
dejstvo, kljub temu da nikoli ne bo do konca odprta, saj brez absolutnih
izjem pri dostopu do informacij javnega značaja družba in ne samo drža-
va ne bo mogla delovati. Lahko trdimo, da je stopnja odprtosti slovenske
javne uprave evropsko primerljiva. Če je ZDIJZ merilo, lahko izkušnje
potrjujejo, da samo nekaj držav tako restriktivno omejuje seznam abso-
lutnih izjem kot Slovenija. Absolutne izjeme nedvomno morajo biti in
bodo ostali tajni podatki tuje države ali organizacije. Tako tudi v prihod-
nje ne bo moč s pomočjo dostopa do informacij javnega značaja opravlja-
ti vpogled v meddržavne tajnosti ali tajnosti mednarodnih organizacij,
razen seveda, če bodo same tako želele. Ne glede na to je treba poudariti,
da Slovenija ima in bo v prihodnje imela še bolj odprto javno upravo, ki
bo s tem, ko bo postajala vse bolj odprta, delovala tudi uspešnejše in
učinkovitejše v dobro vseh, ki njeno delovanje financirajo in hkrati kori-
stijo njene storitve.
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VLOGE JAVNOPOLITIČNIH IGRALCEV NA 
GLOBALNIH RAVNEH DELOVANJA – PRIMER
POLITIKE BOJA PROTI DOPINGU V ŠPORTU1

Simona KUSTEC LIPICER2

Procesi globalizacije so ‘prizadeli’ tudi sfero javnih politik in s tem
posledično vanjo med drugim vnesli spremenjene poglede na vloge
javnopolitičnih igralcev ter njihove medsebojne odnose v procesih
oblikovanja in izvajanja javnih politik bodisi na lokalni, regionalni,
nacionalni ali različnih nadnacionalnih ter transnacionalnih ravneh.
Pričakovano so se zato takoj po razkritju teh novih okoliščin razvile
številne politološke razprave, ki se ukvarjajo z vprašanji spreminja-
jočih se vlog, pristojnosti in posredno s tem tudi moči med predstav-
niki države na eni strani ter civilne družbe na drugi. V grobem lahko
rečemo, da je iz omenjenih analiz možno identificirati dve skrajni
skupini pogledov, med katerimi ena zagovarja teorijo o zatonu oziro-
ma odmiranju nacionalnih, zlasti državnih javnopolitičnih igralcev
na račun novo nastajajočih nadnacionalnih igralcev, druga pa doka-
zuje, da v najslabšem primeru lahko govorimo zgolj o spreminjajočih
se pristojnostih nacionalnih igralcev, ki pa še vedno ohranjajo svoje
tradicionalne pozicije. Izpostavljene teoretične ugotovitve v prispev-
ku apliciramo na primeru politike boja proti dopingu v športu in
ugotavljamo, da se vloga javnopolitičnih igralcev z vzpostavljanjem
globalne politike bistveno spreminja, kar še posebej velja po obliko-
vanju nove globalne institucije, pristojne za izvajanje politike.
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1 Idejno prispevek temelji na vsebini doktorske disertacije »Dileme o poseganju drža-
ve v civilno družbo: primer državne regulacije na področju dopinga v vrhunskem
športu v Sloveniji« (Kustec Lipicer, 2005), hkrati pa je zaradi specifičnosti preučeva-
ne vsebine tudi bistveno nadgrajen z novimi teoretičnimi pogledi in pristopi. 

2 Dr. Simona Kustec Lipicer je asistentka na Fakulteti za družbene vede Univerze v
Ljubljani.
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VLOGA IGRALCEV V JAVNOPOLITIČNIH PROCESIH

Preučevanje javnopolitičnih igralcev znotraj procesov oblikovanja, izvaja-
nja in vrednotenja javnih politik je ena izmed temeljnih in osrednjih
nalog analize politik (policy analysis) in nam pomaga razumeti in pojas-
njevati značilnosti javnopolitičnega delovanja (Dunn, 1994). Praviloma se
javnopolitični igralci razumejo kot vsi tisti posamezniki, skupine in/ali
institucije oziroma deležniki (stakeholders), ki se na podlagi svojih formal-
nih pristojnosti, predvsem pa interesov, vključujejo v določene faze jav-
nopolitičnega delovanja. Kljub razmeroma zadovoljivi informativnosti ta
prikazana opredelitev ni dovolj natančna, saj v njej niso upoštevani kom-
pleksni pogledi na nadaljnje razumevanje omenjenih igralcev. Tako van
Waarden (1992: 33, 50) poudarja, da moramo ločevati med dvema sklo-
poma igralcev, ki na eni strani predstavljajo državo oziroma njene agenci-
je, na drugi pa civilno družbo, v okviru katere prevladujejo organizirani
interesi, politične stranke ter znanstvene organizacije. Podobno delitev
uvaja tudi Leslie Pal (1987: 111–116), ki loči med štirimi skupinami javno-
političnih igralcev. V tej klasifikaciji državni igralci prevzemajo mesto le
v eni izmed skupin, preostale tri pa so namenjene civilnodružbenim na-
činom organiziranja, in sicer interesnim skupinam, informacijskemu sek-
torju in državljanom posameznikom. Cahn (1995: 201–212) pa denimo
vzpostavi delitev na institucionalne in neinstitucionalne igralce. Institu-
cionalne igralce pravzaprav razume kot državne, saj v to skupino umešča
zakonodajno telo, institucije izvršilne veje oblasti, vključno z birokracijo
ter sodišča, med neinstitucionalne pa izhodiščno civilnodružbene pred-
stavnike, in sicer medije, politične stranke,3 interesne skupine in politič-
ne svetovalce. 

S pojavom vse bolj prepletajočega se javnopolitičnega delovanja, ki se
ne izraža več zgolj v prepletanju samih tematik oziroma problematik na
vsebinski ravni, ampak zlasti tudi na različnih političnih ravneh sub-,
nad- ali transnacionalnega delovanja (Marks in Hooghe, 2001; Andersen
in Eliassen, 2001; Wüst in Volkens, 2003; Schmitt in Binder, 2005), so se
posredno pojavili še novi pogledi, po katerih naj bi ločevali tudi med lo-
kalnimi, nacionalnimi in nadnacionalnimi, transnacionalnimi oziroma
globalnimi igralci. Delitev na transnacionalne igralce sta sicer že v se-
demdesetih letih med prvimi uvedla Keohane in Nye (1977), ki sta kot
osnovo za ločevanja določila t. i. institucionalno nadomestnost (institutio-
nal substitutability) nacionalnih igralcev na transnacionalnih ravneh. Smi-
selnost tega dodatnega nivojskega razlikovanja med tipi javnopolitičnih
igralcev bi bila predvsem v tem, da bi se omogočilo prepoznavanje delo-
vanja igralcev na različnih t. i. političnih ravneh delovanja, pri čemer se
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3 V primeru političnih strank praviloma velja, da so te izhodiščno razumljene kot
predstavnice civilne družbe, vendar z vstopom v parlament to naravo zaradi tipa
dela, ki ga tam opravljajo, izgubljajo (več o tem denimo v Grdešić, 1995).
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legitimno odpira vprašanje, do katere mere je igralce, ki sicer dejansko
delujejo na različnih ravneh, na koncu še vedno možno okarakterizirati
(le) kot igralce z naravo državnosti oziroma civilnodružbenosti. 

RAZUMEVANJE GLOBALIZACIJE IN GLOBALIZACIJSKIH PROCESOV
SKOZI PERSPEKTIVO VLOGE JAVNOPOLITIČNIH IGRALCEV

Razumevanje globalizacije v njenem najširšem pomenu je izjemno kom-
pleksno. Prav zaradi tega ni nič kaj presenetljiva ugotovitev Bartelsona
(2000: 180), da vsekakor ne moremo govoriti o obstoju enotnega soglasja
o tem, kaj sploh je globalizacija, ampak lahko le ugotovimo, da celotna
debata v zvezi z globalizacijo temelji na zelo trdnem stališču, da globali-
zacija je. Vsebina globalizacije in njenih procesov je zelo široka, kar
kaže, da se pojavlja na izjemno velikem številu raznolikih področij, od
ekonomije, kulture, tehnologije pa vse do globalizacije države (npr.
Smith in Bayils, 2000; Held in McGrew, 2002). Meyer (2000) pravi, da
lahko govorimo o vsaj petih dimenzijah globalizacije, ki se kažejo prek:
1. naraščajoče medsebojne politične in vojaške odvisnosti med suvereni-

mi nacionalnimi državami in s tem naraščajočim in vse močnejšim
skupkom organizacij, ki so vpletene v te procese;

2. naraščajoče medsebojne ekonomske odvisnosti nacionalnih in subna-
cionalnih ekonomij ter relevantnih multilateralnih in mednarodnih
javnih in zasebnih organizacij države ter podjetij;

3. naraščajočega pretoka posameznikov med različnimi družbami, ki se
izraža zlasti prek socioekonomskih migracij, potovanj in celo politič-
nih izgonov;

4. naraščajoče medsebojne odvisnosti med kulturami, ki jo omogoča glo-
balno komuniciranje;

5. naraščajočega pretoka instrumentalne kulture, ki se kaže v idejah, kot
so skupni modeli urejanja socialnega reda.

Naš bistveni namen je osvetliti globalizacijo v njenem političnem ozi-
roma politološkem smislu, zato raziskovalno vprašanje usmerjamo pr-
venstveno nanj. Če izvzamemo problematiko nezmožnosti vzpostavitve
enotne in vseobsegajoče opredelitve globalizacije tudi na izbranem seg-
mentu preučevanja (npr. Held in McGrew, 2002), jo lahko za namene
prispevka na politični ravni poskušamo razumeti kot proces, s katerim
številni družbeni odnosi postajajo razmeroma nepovezani s teritorialnim
načelom, s tem pa bližji ideji enega prostora (Scholte, 2000: 14, 15). Izha-
jajoč iz predstavljenega se odpirajo številna področja in z njimi vpraša-
nja, o katerih naj bi svoje povedala politološka stroka, saj globalizacija
glede na njeno zgoraj predstavljeno razumevanje močno posega v klasič-
ne atribute izhodiščnih politoloških fenomenov, začenši z državo. 
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S tega vidika je zatorej ob hkratnem upoštevanju ambicij našega pris-
pevka smiselno izpostaviti predvsem potrebo po iskanju odgovora o tem,
kaj se dogaja z javnopolitičnimi igralci pri njihovem (so)delovanju v globalnih
procesih, s tem posledično pa tudi, kako to vpliva na njihove medsebojne od-
nose. 

Opirajoč se na aktualno literaturo, te relacije lahko razumemo precej
dvostransko in dvopolno, kjer en skrajni pol zastopajo zagovorniki klasič-
nih vlog javnopolitičnih igralcev, v katerih praviloma osrednje mesto še
vedno prevzemajo države, drugi pol pa njeni nasprotniki, katerih delo je
usmerjeno v dokazovanje oslabelosti in postopnega propada države, zla-
sti tudi na račun vzpostavljanja globalnih civilnodružbenih igralcev.4 Pri
tej razpravi Shaw (2000: 13) svari pred pretirano uporabo prikazane deli-
tve, saj meni, da je zmotno predpostavljati, da lahko ekonomske in kul-
turne spremembe preoblikujejo politiko v smislu vzroka in učinka. Te tri
sfere sedaj namreč niso več avtonomno ločene druga od druge, temveč
so v pretežni meri medsebojno povezane. Prav zaradi tega bi bilo nena-
vadno pričakovati, da denimo sprememba v tehnologiji ne bi sočasno po-
menila tudi politične spremembe in s tem tudi učinkov. Iz vsebine poda-
nega lahko vidimo, da se med oba skrajna pola postavljajo še t. i. vmesni
oziroma transformistični (Held, 2000) pogledi, ki klasičnim vlogam jav-
nopolitičnih igralcev še vedno dajejo ustrezno, vendar vseeno spremenje-
no legitimnost.

Globalistični pogled o zatonu države 
in rasti globalne civilne družbe

Globalisti tradicionalno državo vidijo kot temeljno enoto svetovnega
reda, ki je praviloma homogena, torej fenomen nekih skupnih in enotnih
ciljev in namenov, ki se spreminja zaradi rasti mednarodnih in transna-
cionalnih organizacij in skupnosti. Država tudi zaradi ekonomskih in po-
litičnih sprememb postaja fragmentirana arena javnopolitičnega delova-
nja, prepletena z vladnimi in nevladnimi transnacionalnimi omrežji kot
tudi z domačimi agencijami oziroma igralci. Prav ekstenzivni prodor ci-
vilnodružbenih igralcev v transnacionalne procese naj bi obliko in dina-
miko države najbolj spremenil, kar je povzročilo velik premik tudi v na-
ravi in obliki političnega življenja, ki naj bi se izrazil v nastanku globalne
politike (Reinicke, 1997), zaznamovane z naraščajočimi oblikami politič-
nih omrežij, interakcij in drugih aktivnosti postavljanja novih pravil, še
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4 V nadaljevanju izmenično kot sinonima uporabljamo termina država in državni jav-
nopolitični igralci ter civilna družba in civilnodružbeni javnopolitični igralci. Termin
država in/ali civilni družba praviloma uporabljamo, ko obravnavamo njun splošni
pomen ali opis, obratno pa o državnih in civilnodružbenih javnopolitičnih igralcih
govorimo takrat, kadar s tem mislimo določeno institucijo ali posameznika.
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posebej v primeru ekonomskih odnosov. Posledično takšno razumevanje
s seboj prinaša tudi globalne politične izzive in potrebo po ločevanju tra-
dicionalnih razlik med domačim/mednarodnim, teritorialnim/neterito-
rialnim, zunanjim/notranjim, prav tako se narodi, ljudje in organizacije
sedaj medsebojno povezujejo z novimi načini komunikacij, ki presegajo
klasične meje države (Held in McGrew, 2002). 

V tem smislu torej zlasti z vidika atributa državnega monopola nad
močjo prisile lahko govorimo o zatonu in prerastu le-tega na globalno
raven, kar je možno opaziti na eni strani v pojavu transnacionalnega te-
rorizma, na drugi strani pa tudi v privatizaciji vojaške dejavnosti, čemur
Rizman (2005: 582), povzemajoč Helda, dodaja še dejstvo, da dosedanji
upravljavci države izgubljajo svojo moč, ko se vse bolj preoblikujejo v
‘prevzemnike odločitev’ (decission takers) namesto dosedanjih ‘sprejemal-
cev odločitev’ (decission makers). Prikazani pesimizem z vidika klasičnih
vlog državnih javnopolitičnih igralcev še bolj v skrajnost razčleni Hajer
(2003), ko se sprašuje, ali ne bi morali začeti govoriti o institucionalni
praznini (policy making without polity) v javnopolitičnih procesih, saj v
njih ne moremo več zaslediti klasičnih političnih ustanov, temveč prej le
politične prostore (policy spaces), ki jih ni več možno neposredno povezo-
vati s formalnimi lastnostmi državnega aparata znotraj nacionalnega teri-
torija. Prav tako naj bi se v javnopolitičnem smislu zaradi spremenjenega
teritorialnega dojemanja sveta povečali medsebojna odvisnost in preple-
tenost nacionalnih držav, kar pomeni, da mnogo javnih politik na nacio-
nalni ravni ni več potrebnih, zaradi česar se manjša obseg javnopolitič-
nih izbir, ki jih imajo vlade neke nacionalne države na voljo, poleg tega
pa je vprašljiva tudi učinkovitost klasičnih javnopolitičnih mehanizmov.
Posledica opisanega naj bi se kazala v pospešenem povezovanju držav v
raznolika omrežja regionalnega, medvladnega in transnacionalnega so-
delovanja, ki vplivajo na suverenost in legitimnost države in njenih igral-
cev (Held, 1996). Potemtakem bi lahko govorili o dvojni izgubi države
(Held in McGrew, 2002), saj je: a) politična avtoriteta države nadomešče-
na in postavljena ob bok regionalnemu in globalnemu sistemu moči, po-
litikam, ekonomiji in kulturi in b) z večjo globalno medodvisnostjo pri-
haja do problema v delovanju države, ki ji ni več treba zagotavljati
osnovnih dobrin in storitev, ker se te državljanom ponujajo na medna-
rodni ravni.

Na drugi strani pa bi omenjenima dvema kazalnikoma lahko dodali še
dimenzijo spreminjajočega se razumevanja vloge civilnodružbenih igral-
cev, ki naj bi s pojavom globalnih politik svoje delovanje združili v ideji
globalne civilne družbe (Keane, 2003, Kaldor, 2002). Ta je po svoji naravi
izjemno raznolika, saj lahko naslavlja neverjetno širok spekter (pravilo-
ma globalno pogojenih) različnih vsebin (Scholte, 2000: 26, 27), zlasti pa
je njena prednost v strukturni fleksibilnosti in prilagodljivosti (Shaw,
2001). Nedvomno naj bi prav globalni civilni pobudi uspelo s povezanim
sodelovanjem s podobnimi organizacijami v drugih državah in iskanjem
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zavezništev v nadnacionalnih institucijah na dnevni red postaviti številne
tematike (kot so denimo ohranjanje okolja, ščitenje človekovih pravic,
učinkovitejša zaščita pred različnimi nesrečami, provizije socialnega
varstva, izboljšanje delovanja skupnosti), s čimer bi zagotovila, da zaseb-
ni sektor prevzame aktivno vlogo v sodobnem vladanju in si uspe najti
tudi institucionalno mesto znotraj tržnih nadzornih agencij, v ustanovah
in svetovalnih odborih (Scholte, 2000).5 S tako opisanim procesom je
možna tudi vzpostavitev t. i. globalne vladavine (global governance), ki jo
lahko razumemo kot tehnike, institucije, pravila, norme in pravne dogo-
vore, ki so uporabljeni z namenom upravljanja odnosov med državami
ter tudi pospeševanja kooperativnega delovanja med različnimi vsebin-
skimi področji, in se na transnacionalnih ravneh izvaja v imenu tako dr-
žavnih kot nedržavnih igralcev (Griffiths in O’Callaghan, 2002). Tej ideji
v osnovi močno nasprotujejo kritiki globalizacije (Hirst in Thompson,
1999), ki te procese primerjajo z mitom, za globalno vladavino pa ugotav-
ljajo, da je njena največja pomanjkljivost nesposobnost določiti, komu so
transnacionalna gibanja sploh odgovorna. 

Zagovorniki klasičnih relacij med državo in civilno družbo

Nasprotno najbolj pozitivne poglede na nadaljnji obstoj klasičnih pristoj-
nosti javnopolitičnih igralcev tudi v času globalizacije najdemo pri t. i.
realistih (Dunne in Schmidt, 2000; Hirst in Thompson, 1999, 2002; Ap-
pelbaum in Robinson, 2005), ki ob spoštovanju klasičnih teorij medna-
rodnih odnosov države razumejo kot sestavne enote mednarodne skup-
nosti (Benko, 1997). Predstavniki te šole ugotavljajo, da se sicer na
mednarodni ravni opaža povečana medsebojna odvisnost ekonomije in
družbe, vendar pa tega ne moremo trditi tudi za sisteme držav. Te ohra-
njajo svojo suverenost, globalizacija pa nikakor ne more poseči v boj za
politično moč med državami, prav tako tudi ne more pretrgati pomem-
bnosti uporabe sile ali pa uravnoteženosti moči. Tradicionalisti, kot zago-
vornike države poimenuje Held (2000), so prepričani, da se države na
globalizacijo odzivajo tako, da vzpostavljajo vedno nove (para)državne
institucije oziroma po videnju Jessopa (2003) morebitni upad tradicional-
nih virov kompenzirajo s svojo metavladajočo vlogo, prek katere uspejo
za doseganje svojih ciljev mobilizirati druge igralce in njihove vire. Cerny
(1995) temu dodaja še dejstvo, da v primeru držav govorimo o takšnih vr-
stah vzpostavljenih struktur, ki so zaradi svojih lastnosti, zlasti pa izgra-
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jujoče se zgodovinske danosti, odporne proti spremembam. V luči prika-
zanega se denimo tudi Evans (1997) sprašuje, ali in zakaj naj bi bila drža-
va v zatonu, in ugotavlja, da je to ena izmed možnosti, ki pa je dejansko
zelo malo verjetna, saj je globalizacija sicer osrednji, ne pa tudi edini raz-
log spremenjenih vlog igralcev. Pri tem avtor kot bistvene razloge za tak-
šno stanje izpostavlja razmere v novi globalni ekonomiji, ki so jih spre-
menile zlasti nove zakonitosti v trgovanju. To sedaj ne poteka več znotraj
države ali pa med državami, temveč med produkcijskimi omrežji, ki so
organizirana globalno. Hkrati pa kljub opaženi slabitvi državne avtorite-
te na račun trga nikakor ne moremo tako preprosto sklepati, da je sedaj
država postala odvisna od slednjega, kar kažejo tudi obstoječe trgovinske
statistike, po katerih je večja navezanost države na trgovino povezana z
naraščajočo in ne manjšo vlogo države (Evans, 1997: 67, 68, Bugarič,
2003: 2), norme, formalna pravila in deljeni dogovori pa so v katerikoli
mednarodni ureditvi vsaj tako pomembni za vlogo države kot prosti pre-
toki dobrin in kapitala. 

Zdi se, da je največji problem pri tradicionalistih njihova velika in
hkrati s tem tudi ozka ambicija dokazovati obstoj klasičnih pristojnosti
države in njenih institucij. Pri tem pa se ne posvetijo dovolj vlogi civilno-
družbenih javnopolitičnih igralcev, še posebej z vidika njihove ugotovlje-
ne zmožnosti učinkovitega povezovanja in delovanja na globalni ravni. 

Transformacijski vidik oziroma kako razumeti vloge javnopolitičnih
igralcev danes, upoštevajoč njihovo dejansko delovanje

Prikazana pola pogledov s stališča vlog javnopolitičnih igralcev v nekate-
rih pogledih delujeta tako skrajno, da ju je v praksi pravzaprav težko pre-
veriti, pogosto že težko razumeti. Z namenom iskanja vmesnih rešitev in
pogledov, s katerimi bi bilo mogoče na podlagi dejansko izvedenih javno-
političnih procesov sklepati o preoblikovanih lastnostih javnopolitičnih
igralcev, gre vsekakor pritrditi tezi Helda in McGrewa (2002: 123), da po-
litična skupnost v času globalizacije ne more biti več preprosto razum-
ljena kot nacionalna oblast, ampak se moč in pristojnosti delijo med na-
cionalnimi, regionalnimi in mednarodnimi skupnostmi, prav tako se
pojavljajo novi javnopolitični problemi, ki jih ni več možno omejiti zgolj
na teritorij ene nacionalne države, kar vodi do sklepa, da sedanje oblike
političnih organizacij hote ali nehote vsebujejo kompleksno deteritoriali-
zacijo in reteritorializacijo politične avtoritete. Funkcije vpletenih igral-
cev se torej posledično do določene mere reartikulirajo, rekonstruirajo in
ponovno premišljajo. Shaw (2000: 173) meni, da je govoriti o nacionalni
državi v globalizacijskih procesih nujno, ker država ostaja in ohranja vse
prevladujoče lastnosti, bistveno je le raziskati, kaj država sploh še pome-
ni v kontekstu globalne transformacije. Pri tem pa se zdi še posebej po-
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memben njen odnos do civilne družbe, za katerega se zdi, da se je v tem
obdobju zelo razširil in se z vsako novo interakcijo širi dalje. V nasprotju
s klasičnimi odnosi so t. i. odnosi v času globalizacije postali veliko bolj
odprti, neskončni in dinamični, kar ima za logično posledico nastajanje
multiplih omrežij odnosov. 

Slika 1: Ilustracija multiplih povezav med javnopolitičnimi igralci

Vir: Willetts (2000: 379). 

Izhajati pa je treba tudi iz dejstva, da bistveni atributi javnopolitičnih
igralcev kljub vsemu ne izginjajo, zlasti to velja za primer države ter
njene suverenosti, čeprav se zaradi globalizacijskih procesov deloma
preoblikujejo (Held, 2000). V osrčju takšnega pogleda na globalizacijo se
moč, funkcije in avtoriteta zgolj rekonstruirajo, predelajo, prilagodijo,
hkrati pa se priznavajo nove funkcije in zmožnosti, ki jih v tem kontek-
stu prevzemajo civilnodružbeni igralci. Če torej procese globalizacije ra-
zumemo kot element znotraj transformacije države in ne nekaj, kar je
nad oziroma pod državo in njenimi aktivnostmi, potem vsekakor lahko
govorimo tudi o globalizirani državi, ki kot taka ne izginja, ampak se
spreminja le njena funkcionalnost. To pomeni, da države in njihovi igral-
ci še vedno obstajajo, a delajo drugačne stvari, nekatere v manjšem obse-
gu kot včasih, čeprav prevzemajo tudi nove odgovornosti in izmenjave.
Države so torej drugačne, nikakor pa ne moremo trditi, da so zastarele,
saj še vedno obstaja državni sistem, v katerem ni nasprotij med normami
in pravili, čeprav hkrati obstaja tudi ideja globalizirane države (Clark,
2001). Države še vedno ohranjajo končno pravno zahtevo po učinkoviti
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nadvladi nad tem, kar se dogaja znotraj njihovega ozemlja, ostalo pa je
ob predpostavki stalnega učinkovitega sodelovanja s civilno družbo pre-
puščeno pristojnostim institucij mednarodne vlade ter pravicam in ob-
veznostim, ki izhajajo iz mednarodnega prava. Globalizacija po mnenju
transformistov torej ni uničila države, prav tako pa je tudi ni pustila po-
polnoma nedotaknjene. Scholte (2000: 23) navaja tri splošne premike, ki
jih je možno opaziti v dejavnostih in vlogah vpletenih igralcev v sodob-
nem svetu:
1. ‘odjemalci’ države se spreminjajo. Klasična suverena država, katere

glavni cilj sta bili promocija nacionalnih interesov in zaščita svojih
meja, se je z globalizacijo spremenila v t. i. postsuvereno državo s
transnacionalnimi mejami, ki pogosto služi tudi interesom globalnega
kapitala;

2. globalizacija je države spodbudila k bolj pogostim in intenzivnim mul-
tilateralnim posvetovanjem, kar je imelo za posledico tudi institucio-
nalizacijo takšnega posvetovanja v regionalnih in čezsvetovnih organi-
zacijah;

3. naraščajoča globalizacija je zmanjšala verjetnosti za izbruh novih veli-
kih vojn med državami, kar je pozitivno vplivalo na nastajanje global-
nega kapitalizma, upravljanja z okoljem, turizma ipd.

Potemtakem globalizacija v širšem javnopolitičnem smislu prinaša vsaj
naslednje prednosti (Held in McGrew, 2002: 127):
– rast institucionalne arene za politično mobilizacijo;
– rast institucionalnih omrežij, v katerih lahko sodelujejo igralci;
– nadzor;
– odločevalske in regulativne aktivnosti, ki prestopajo nacionalno poli-

tične pristojnosti, kar vodi v večjo zmožnost in obseg političnih aktiv-
nosti in izvajanja politične avtoritete.
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ANALITIČNI OKVIR PREUČEVANJA JAVNOPOLITIČNIH IGRALCEV 
V GLOBALNIH POLITIKAH

Iz prikazanih teoretičnih razmislekov o aktualnem statusu javnopolitič-
nih igralcev države in civilne družbe v času globalizacije se zdi v primeru
preučevanja njihove vloge smiselno osredotočiti na poznavanje posamez-
nih kazalnikov ‘narave’ teh igralcev, ob hkratnem upoštevanju njihovega
delovanja znotraj konkretnega javnopolitičnega procesa. V primeru poz-
navanja vlog igralcev v ‘klasičnih’ javnopolitičnih procesih na nacionalni
ravni so se večinoma kot prevladujoči kriteriji za njihovo razlikovanje
pojmovali (Kustec Lipicer, 2002): njihovo ustanoviteljstvo, financiranje,
status razpisovalcev in določevalcev delovnih obveznosti, status zaposle-
nih, potencialni (ne)monopolni položaj. Kot pa izpostavlja Willetts
(2000), je delovanje t. i. globalnih javnih politik prepleteno s številčno
skoraj nepreglednim številom vseh zainteresiranih, kar posledično vodi v
izjemno kompleksne odnose med njimi samimi, in s tem tudi prepozna-
vanjem vlog vpletenih na sub-, nad-, trans- in nacionalnih ravneh. V luči
te debate zato nekateri znanstveniki danes raje kot o tipih in naravi igral-
cev razpravljajo o kazalnikih splošne spreminjajoče se vloge javnopolitič-
nih igralcev, pri čemer upoštevajo zlasti aktualne lastnosti globalizirajo-
čih se javnih politik (denimo Josselin in Wallace, 2001; Cram, 2001;
Hajer, 2003; Curtin, 2003; Rizman, 2005). Cramova (2001) tako izpostav-
lja, da je denimo vlogo državnih igralcev možno razbrati iz političnega
konteksta njihovega delovanja, značilnosti aktivno vpletenih civilnodruž-
benih skupin ter kolektivnih prepričanj in vrednot. Dicke in Allbrow
(2005) tej debati dodajata tudi pomen ločevanja med kriterijema javnosti
in zasebnosti, ki sta kot taka sicer sama po sebi vpeljana kot kriterija jav-
nopolitičnega (ne)delovanja (denimo Parsons, 1999), vendar avtorja pou-
darjata, da se z globalizacijo delovanja njun pomen spreminja, zaradi če-
sar je raba klasične tipologizacije tudi manj ustrezna. Tako povzemajoč
Kaulovo in ostale (v Dickle in Allbrow, 2005: 231) globalno javno dobro
lahko opredelimo kot dobrine, katerih koristi danes ali pa v prihodnosti
številne države in generacije lahko dosežejo po najkrajši možni poti.
O’Leary (2001: 15) je prepričan, da bi morali z namenom določanja vlog
javnopolitičnih igralcev poznati značilnosti meja modernega sveta,
osrednjo naravo nacionalnosti in etičnosti javnih uslužbencev ter vidik
teritorialnosti. Ruggie (v tisku) pa postavlja tezo, da moramo razločevati
zlasti med zasebnim in javnim vladanjem, ki se kažejo prek kriterijev, ki
jih je možno uporabiti tudi v primeru preučevanja vlog javnopolitičnih
igralcev, in so: zmožnost postavljanja pravil (rulemaking), odgovornost,
družbenosti (social capacity building) ter sposobnost globalnega dogovora.
Tisto, kar v okviru teh odgovorov iščemo, je zlasti osrednjost, dominant-
nost, moč pozicije nekega igralca, ki pa ni več tako kot v tradicionalnem
javnopolitičnem delovanju pripisana državi, ampak pogosto tudi civilni
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družbi. Poleg tega je v aktualnem kontekstu, kot že večkrat izpostavlje-
no, obe treba umestiti tudi v političnonivojski okvir.

Na podlagi pregledanih stališč in možnih kazalnikov narave in vlog
javnopolitičnih igralcev v globalnem kontekstu se zdi, da te v osnovi še
vedno lahko ločimo glede na njihovo naravo državnosti ali civilnodruž-
benosti po tradicionalno postavljenih kriterijih. Hkrati pa moramo ob
tem danes upoštevati zlasti zmožnosti njihovega pojavljanja na več raz-
ličnih političnih ravneh, kar se lahko posledično kaže tudi v zamegljenih
vlogah, ki jih ob tem igrajo. Zdi se, da to še najbolj velja v primerih nji-
hovega delovanja na nadnacionalnih in transnacionalnih oziroma glo-
balnih ravneh, kjer se te klasične relacije in nravi državno – civilnodruž-
beno najbolj očitno meglijo. V teh primerih je zato pri prepoznavanju in
določanju vlog igralcev smiselno uporabiti nekatere izmed predstavlje-
nih kazalnikov, pri čemer se nam kot bolj uporabni ponujajo zlasti tisti,
povezani z identificiranjem javnopolitičnih aktivnosti, predvsem zago-
tavljanje financiranja in pa regulacije ter zmožnost oziroma interes vsto-
panja v medsebojne odnose z drugimi zainteresiranimi in vpletenimi
igralci.

ZNAČILNOSTI ANTIDOPING POLITIKE Z VIDIKA VLOG IN ODNOSOV
MED VPLETENIMI JAVNOPOLITIČNIMI IGRALCI SKOZI ČAS

Če se odločimo problem dopinga preučevati skozi vlogo, ki jo v njem
igrajo javnopolitični igralci, se to glede na izpostavljene dileme zdi naj-
bolj smiselno analizirati z vidika različnih zgodovinskih obdobij. V kon-
kretnem primeru ta lahko glede na spreminjajoče se vloge razdelimo v tri
večje skupine. 

Začetki sodobnega problema dopinga segajo v šestdeseta leta prejšnje-
ga stoletja, ko se je zgodilo več resnih doping odkritij, med njimi več s
smrtnim izidom. Te afere so se v začetnem obdobju praviloma končale z
obljubami pristojnih nacionalnih in mednarodnih civilnodružbenih
športnih zvez, da bodo problematiko odpravile same. Doping se je razu-
mel kot neki nenavaden dogodek, ki pomeni v športu prej izjemo kot
pravilo. Posledično s takšnim pogledom so športne zveze skupaj z olim-
pijskimi komiteji izražale precej jasen pogled o nepotrebnosti pretira-
nega navajanja dopinga iz vsaj dveh razlogov (Houlihan, 2002): 1) zaradi
verjetnih visokih stroškov in kompleksnosti problematike in 2) zaradi
potencialne nevarnosti, da bi se ugled športa zmanjšal. Opisana prob-
lematika je bila za problem dopinga značilna vse do sredine osemdesetih
let, čeprav so bile pri tem izjema nekatere zahodne države, ki so od
šestdesetih let sprejemale specifične pravne akte, ki so se posredno ali
neposredno nanašali na prepoved jemanja dopinga. Med temi gre zlasti
izpostaviti primere Francije, Italije, Belgije, Grčije in Švedske (EU, 2005).6
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Gledano širše in ob hkratnem upoštevanju izkazanih pobud na strani
države pa je v preučevanem obdobju hierarhično najpomembnejšo vlogo
postopoma prevzel Mednarodni olimpijski komite (MOK), ki je s pomoč-
jo zdravstvene stroke7 začel v šestdesetih letih izvajati prve doping teste
na samih tekmovanjih. Posledica opisanega stanja je bila z vidika razu-
mevanja vlog in relacij med državnimi in civilnodružbenimi javnopolitič-
nimi igralci, vpletenimi v problem, dokaj preprosta. Politika, kjer je
sploh bila vzpostavljena, je delovala v obliki šibkega sodelovanja med ci-
vilno sfero, ki so jo predstavljale posamezne nacionalne športne zveze,
nacionalni olimpijski komiteji oziroma združenja športnih zvez ter pred-
vsem določila mednarodnih zvez,8 vključno z MOK in določili nacional-
ne oblasti (tam, kjer te sploh delovale). V tem obdobju se je glede na iz-
postavljene klasične kriterije vloge nacionalne države in civilne družbe
pokazalo, da je v večini primerov politika še mejila na zasebno, odločilno
vlogo pri oblikovanju alternativ za reševanje problema, vključno z načini
njihovega izvajanja, pa so prevzemale civilnodružbene športne organiza-
cije na mednarodni ravni. Nasprotno je tistih nekaj držav, ki so vzposta-
vile neposredno politiko boja proti dopingu, hkrati vpeljalo tudi formal-
ne mehanizme in pristojnosti za njegovo izvajanje, in v teh primerih
prevzelo primat nad civilno sfero.

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je pokazalo, da je problema-
tika dopinga postajala vse večja. Tedaj vpleteni so tudi spoznali, da zgolj
delovanje na posameznih nacionalnih ravneh ni dovolj, dokler se v boj
ne vključijo predstavniki organizacij vseh športnih panog in zvez. Po
drugi strani pa je bilo očitno tudi dejstvo, da je stopnja problemskosti že
tako velika, da je treba razmišljati o ukrepih uvajanja sistematiziranega,
predvsem pa širše javno podprtega boja. Zaradi visokih finančnih stroš-
kov, ki jih s seboj prinaša zahteva po vzpostavitvi učinkovitega programa
boja proti dopingu, pa so se morale poleg nacionalnih in nadnacionalnih
civilnih organizacij v problem vključiti tudi vlade posameznih držav, od
katerih se je zaradi internacionalizacije9 same problematike pričakovalo,
da se bodo sposobne povezati v enotno nadnacionalno telo, ki bi s skup-
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6 Vsekakor ne smemo spregledati tudi prisotnosti države na področju dopinga v času
hladne vojne v vzhodnem bloku, kjer pa države niso izvajale politike preprečevanja,
ampak sistematičnega izvajanja dopinga med tistimi športniki, ki so bili izbrani za
največja svetovna športna tekmovanja. 

7 Kot vodilnega strokovnjaka literatura omenja dr. Zieglerja, ki je med prvimi odkril
pojavnost nedovoljenih (predvsem kemičnih) poživil v telesih športnikov in ki je so-
deloval pri izdelavi prvih aparatov za izvajanje doping kontrol (Voy in Deeter, 1993).

8 Med temi se je kot prva proti dopingu že leta 1928 deklarirala Mednarodna amater-
ska atletska zveza (IAAF), prve doping teste pa sta v svoji panogi leta 1966 izvedli
Mednarodna kolesarska (UCI) in nogometna zveza (FIFA) (Wada, 2005). 

9 Ob tem je treba pojasniti, da je že samo načelo športnega delovanja, še posebej če
imamo v mislih tekmovalni vrhunski šport, internacionalizirano, saj večina tekmo-
vanj poteka na mednarodni ravni, katere predstavniki (mednarodne zveze in organi-
zacije) skupno določajo pravila delovanja.
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nimi močmi zastavilo politiko boja proti dopingu. Takšno spoznanje je
vodilo v vzporedno oblikovanje več primerov nadnacionalnega reševanja
problemov, med katerimi se je najbolj formaliziralo in dejansko udejanji-
lo delovanje v okviru Sveta Evrope. Pod njegovim okriljem so leta 1984
ministri držav članic najprej sprejeli Evropsko listino za boj proti dopin-
gu, ki so jo dokončno legitimirali leta 1989 s podpisom Evropske konvenci-
je o boju proti dopingu v športu (Svet Evrope, 1989). Oblikovanje te konven-
cije je temeljilo na številnih dokumentih in delovanjih različnih državnih
in civilnodružbenih nacionalnih in nadnacionalnih igralcev. Konvencija
je bila namreč oblikovana na podlagi Olimpijske listine, Mednarodne li-
stine o športu in telesni vzgoji Unesco, resolucije ministrskega komiteja
Sveta Evrope, znane kot »Evropske listine – šport za vse«, resolucije o do-
pingu, sprejete na konferenci evropskih ministrov za šport, zlasti resolu-
cije št. 1, sprejete na 6. konferenci 1989 v Reykjaviku, in upoštevaje že
sprejete resolucije o dopingu atletov, priporočila o dopingu v športu
evropske listine proti dopingu v športu, priporočila, sprejeta leta 1988 v
Moskvi na 2. mednarodni konferenci ministrov in visokih športnih funk-
cionarjev za šport in telesno vzgojo, ki jo je organiziral Unesco. Na pod-
lagi Evropske konvencije je 16. 6. 1994 v Strasbourgu odbor za nadzor
izvajanja konvencije sprejel tudi priporočilo št. 1/93 o Standardnih postop-
kih jemanja vzorcev urina s predlogom, da podpisnice konvencije od odgo-
vornih teles s področja športa zahtevajo, da vključijo ta postopek v svoja
pravila proti dopingu, skupaj s prilogami k temu priporočilu, in podrob-
neje določijo poenotenje postopka jemanja vzorcev urina, da bi tako za-
gotovili pošten in enakopraven nadzor za vse športnike. Z izjemo Ando-
re, Malte in Moldavije so konvencijo ratificirale vse države članice Sveta
Evrope (Svet Evrope, 2005) in s tem vzpostavile obliko javnega boja proti
dopingu na svojem ozemlju. 

Vloga Sveta Evrope in opisane konvencije pa še vedno izjemno vpliva-
jo tudi na delo civilnodružbenih športnih organizacij. Na njeni podlagi je
denimo Medicinska komisija MOK leta 1995 predlagala sprejetje Medi-
cinskega kodeksa, s katerim se je omogočilo dejansko ugotavljanje (ne)-
prisotnosti nedovoljenih poživil pri športnikih. Sprejeti Medicinski ko-
deks vsebuje prepoved dopinga, seznam prepovedanih substanc in
metod, predpis o dolžnosti športnika, da privoli v medicinske kontrole in
preglede, ter predpis o sankcijah, kakršne se uvedejo v primeru kršitve
tega kodeksa.10 Upoštevajoč načine delovanja športne sfere so tako drža-
ve praviloma pri vzpostavljanju in izvajanju politik tesno sodelovale z na-
cionalnimi športnimi civilnodružbenimi organizacijami, ki pa so se orga-
nizacijsko najtesneje povezovale z mednarodnimi športnimi združenji. 

Kljub zastavljenemu boju v osemdesetih letih pa so se programi oziro-
ma politike boja proti dopingu konec devetdesetih spet vse bolj kazali
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10 Ta poskus pa so nekatere mednarodne civilnodružbene zveze še vedno jemale izra-
zito pasivno in z distanco, še zlasti mednarodni zvezi za plavanje in atletiko (Houli-
han, 2003: 227).
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kot neučinkoviti, saj se je število različnih odkritij in s tem posledično
afer, povezanih z jemanjem nedovoljenih poživil, spet močno povečevalo.
Takoj po velikem doping škandalu na Dirki po Franciji leta 1998, je bila
na pobudo MOK februarja 1999 v Lozani sklicana svetovna konferenca o
dopingu, na kateri je bila sprejeta Lozanska deklaracija o dopingu v
športu. Ta je pomenila izhodišče za oblikovanje globalnega boja, začenši
z vzpostavitvijo neodvisne svetovne protidopinške komisije, imenovane
Wada. Ta je bila na pobudo MOK in s podporo medvladnih organizacij,11

vlad ter drugih javnih in zasebnih teles, ki se borijo proti dopingu v špor-
tu, 10. novembra 1999 uradno ustanovljena kot neodvisna, nevladna or-
ganizacija. Poleg očitnega prehoda reševanja problema na globalno raven
je pri njeni vzpostavitvi z vidika dilem o vlogah različnih javnopolitičnih
igralcev zanimivo zlasti vprašanje statusa posameznih držav znotraj
omenjene pol civilnodružbene, pol državne transnacionalne institucije.
Čeprav so bile države sopodpisnice ustanovljene agencije, je bila ta, gle-
dano statusnopravno, ustanovljena po švicarskem notranjem pravu, kar
pomeni, da njeno priznanje in delovanje ni zavezujoče za vlade držav
mednarodne skupnosti, vsaj dokler ne najdejo ustrezne pravne rešitve,
ki bi jim omogočala formalne pogoje za njihovo priznavanje (Bergant Ra-
kočević, 2002). Ta problem se je pokazal tudi leta 2003, ko je Wada spre-
jela Svetovni kodeks proti dopingu v športu (Wada, 2003), ki pa ga nacio-
nalne države prav zaradi izpostavljenega statusnopravnega problema
niso mogle podpisati.12 Predlagana rešitev nastalega položaja je bila v
sprejetju spet nove mednarodne konvencije proti dopingu v športu, ki
naj bi bila vsebinsko identična obstoječi, vendar predstavljena v okviru
Unesca, s čimer naj bi se formalnopravno omogočala ratifikacija kodeksa
tudi državam članicam. Doslej je kodeks podpisalo 582 različnih medna-
rodnih in nacionalnih civilnodružbenih organizacij in združenj, od tega
vsi danes obstoječi nacionalni olimpijski komiteji (Wada, 2005a), 20. ok-
tobra 2005 pa je bila na 33. seji Unescove generalne konference (Unesco
General Conference Meeting) pod okriljem Unesca soglasno sprejeta Med-
narodna konvencija proti dopingu v športu. Ta je vsebinsko identična
Wadinemu svetovnemu kodeksu, z javnopolitičnega vidika pa je ključna
zlasti zaradi tega, ker državam podpisnicam dokončno omogoča pravne
okvire v mednarodni harmonizaciji boja proti dopingu (Unesco, 2005).
Čeprav je ustanovitev mednarodne oziroma globalne organizacije za boj
proti dopingu vsekakor ena izmed ključnih prelomnic boja proti dopingu
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11 Zaradi potrebe kolektivnega glasu javne oblasti v odnosu do predlogov mednarod-
nega olimpijskega komiteja je bila leta 1999 pod vodstvom kanadske in avstralske
vlade vzpostavljena Mednarodna medvladna posvetovalna skupina za antidoping
(Interantional Intergovernmental Consultative Group on Anti-Doping).

12 Načelno je bil problem rešen s podpisom Kopenhagenske deklaracije (2003), s kate-
ro je doslej 182 držav (Wada, 2005) potrdilo nujnost boja proti dopingu, dalo legi-
timnost Wadinemu delovanju in se tako tudi simbolno zavezalo, da bodo Svetovni
kodeks boja proti dopingu podpisale takoj, ko bo vzpostavljena ustrezna in sprejem-
ljiva pravna rešitev.



225

v športu, se je s sprejemom Unescove konvencije od vsega začetka po-
membnost institucionalnega delovanja agencije bistveno povečala s for-
malnim priznanjem držav članic, saj so se vodilni zavedali, da Wada ne
bo mogla učinkovito delovati brez močne podpore in s tem tudi vpleteno-
sti nacionalnih državnih institucij, hkrati pa ne tudi brez upoštevanja šte-
vilnih mednarodnih športnih organizacij in krovnega MOK, ki glede na
pristojnosti zastopanja interesov športa in športnikov praviloma zasedajo
osrednji položaj. 

Zgodovinsko gledano (glej tudi spodnjo sliko) bi torej z vidika različ-
nosti vlog in odnosov, ki so se vzpostavljali med vpletenimi javnopolitič-
nimi igralci na primeru dopinga ugotovili, da so pretežno prevladujočo
vlogo ves čas prevzemali civilnodružbeni igralci, zlasti tisti, organizirani
na mednarodni ravni. Nasprotno pa so državni pridobivali pomen z veča-
njem javnosti problema, še najbolj v obdobju njihovega povezovanja z
mednarodnimi vladnimi organizacijami. Danes, ko je problem, za katere-
ga velja, da ga v teritorialnem smislu ne moremo zamejiti, postal doslej
najbolj aktualen, predvsem pa tudi težko reguliran, se je z namenom
učinkovitejšega boja proti njemu vzpostavila globalna politika, v kateri
enakovredno sodelujejo tako nacionalne države kot tudi predstavniki na-
cionalnih in nadnacionalnih civilnodružbenih športnih organizacij. Pri
tem pa v institucionalnem smislu osrednjo vlogo prevzema globalna in-
stitucija, ki jo sestavljajo pol državni in pol civilnodružbeni igralci.

Slika 2: Odnosi med vpletenimi igralci v reševanje problematike skozi čas
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SKLEP

Ko govorimo o določenih segmentih športne politike, imamo v mislih
specifično javno politiko prostega časa (Henry, 1993), ki je zlasti z vidika
skrbi za vrhunski šport v bistvu vezana na mednarodno raven delovanja
in s tem posledično na vzpostavitev institucij z izhodiščno nadnacional-
nimi posebnostmi. Prikazana zgodovinska analiza antidoping politike je
pokazala razmeroma zanimiv vidik prepletanja, pogosto pa tudi vzpored-
nega obstoja različnih zasebnih in javnih politik oziroma programov in s
tem vpletenih zainteresiranih javnopolitičnih igralcev, ki so se pojavljali
v boju proti dopingu najprej na nacionalnih, kmalu oziroma hkrati pa
tudi na nadnacionalnih ravneh. S soočenjem teoretičnih ugotovitev z em-
piričnimi spoznanji smo ugotovili, da se je politika boja proti dopingu v
svoji zgodovini ne glede na različnost načinov in igralcev, ki so sodelovali
pri njenem izvajanju, kazala kot nacionalno manj obremenjena, kar je
nenazadnje lahko rezultiralo v hitrejši harmonizaciji načinov reševanja
problema v enotno globalno politiko. Izhajajoč iz določil vzpostavljene
globalne politike naj bi pravno ter finančno legitimiteto za ta dejanja
zagotavljala na eni strani nacionalna država, na drugi pa globalna institu-
cija poldržavne in polcivilnodružbene narave Wada, za katero se hkrati
tudi pričakuje, da bi bila zmožna samostojno izvajati regulativno funkci-
jo. Iz omenjenega institucionalnega okvira lahko razberemo, da se potr-
juje ugotovitev tistih teoretikov globalizacije, ki govorijo o naraščajočem
pomenu vzpostavljanja medsebojnega sodelovanja med igralci države in
civilne družbe. Prav na podlagi slednjega bi zato z vidika v začetku izpo-
stavljenih teoretičnih dilem o preoblikovanih vlogah javnopolitičnih
igralcev lahko ugotovili, da so splošno gledano na račun na novo vzpo-
stavljene globalne institucije z mešanimi lastnostmi državnosti in civilno-
družbenosti izgubili tako državni kot tipično civilnodružbeni igralci, ki
so doslej boj ali manj aktivno (ne)delovali na področju dopinga na nacio-
nalni in nadnacionalni ravni. 

Vsekakor pa smo iz zgodovinske analize razkrili tudi, da moramo v
obzir vzeti različnost moči in pristojnosti posameznih institucij obeh
tipov igralcev glede na politično raven njihovega delovanja. Čeprav se je
pokazalo, da je skozi čas večjo pobudo in potem tudi aktivnosti v zvezi z
oblikovanjem in izvajanjem politik prevzemala mednarodna civilnodruž-
bena sfera, so se ji zaradi prepoznanih razlogov javnointeresnosti proble-
matike pridruževale tudi posamezne države članice, ki so v določenih
primerih (denimo Francija in Italija) vzpostavile celo bolj prisilno politi-
ko, kot je bil to interes civilnodružbene sfere. 
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KOHEZIJSKA POLITIKA IN SUBNACIONALNA
MOBILIZACIJA V DRŽAVAH ČLANICAH

EVROPSKE UNIJE

Damjan LAJH1

Ena od pomembnih posledic evropskega povezovanja je množenje
kanalov za (javno)politične »evropske« aktivnosti subnacionalnih
igralcev. V tem kontekstu naj subnacionalni igralci ne bi več bili
omejeni na dvostranske politične odnose z nacionalnimi oziroma
državnimi igralci, temveč naj bi sodelovali in se povezovali z različn-
imi igralci v različnih odločevalskih arenah ter pridobili različne
kanale možnega vpliva v evropskem javnopolitičnem procesu. Vpra-
šanje subnacionalne mobilizacije je v teoriji evropskega povezovanja
postalo izjemno aktualno predvsem po obsežni reformi kohezijske
politike EU leta 1988 in uvedbi načela partnerstva. Tako je torej
mobilizacija subnacionalnih igralcev tesno povezana predvsem z
razvojem kohezijske politike EU. Kljub temu opozarjamo, da je kohe-
zijska politika EU predvsem pomemben katalizator subnacionalne
mobilizacije, zato slednja ni »ekskluzivno« vezana le na to javnopoli-
tično področje, temveč vse pogosteje postaja očitna značilnost tudi
drugih javnopolitičnih področij. Deloma v okviru uvedbe načela
partnerstva, deloma pa v okviru širšega evropskega povezovanja,
lahko govorimo o dveh vidikih subnacionalne mobilizacije: 1) o mo-
bilizaciji mimo (beyond) države oziroma centralne vlade, ko naj bi
subnacionalni igralci postali vpeti v mednarodno (evropsko) okolje z
neposrednimi kanali dostopa do evropske javnopolitične arene in ev-
ropskega javnopolitičnega procesa; 2) o mobilizaciji skozi (through)
državo oziroma znotraj državne javnopolitične arene, ko centralna
vlada izgublja monopol pri odločanju o evropskih zadevah in sodelu-
je s subnacionalnimi igralci. V prvem primeru lahko govorimo o
internacionalizaciji subnacionalnih igralcev, v drugem primeru pa o
interiorizaciji »Evrope« oziroma evropskih zadev.
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UVOD

Konec osemdesetih in začetek devetdesetih let dvajsetega stoletja, sočas-
no s povečevanjem zanimanja raziskovalcev za procese evropeizacije,2 je
na evropskem odločevalskem dnevnem redu regionalna raven ponovno3

začela dobivati vedno večji pomen. Skladno s tem naj bi v zadnjem
desetletju oziroma dveh v državah članicah Evropske unije (EU) številni
in raznovrstni dejavniki vse bolj vplivali na teritorialno (tj. regionalno)
komponento oblikovanja in izvajanja javnih politik (Keating, 1998: 25),
regionalna komponenta pa naj bi hkrati pridobivala vedno večji pomen
kot odločevalska raven aktivnih javnopolitičnih igralcev v procesih
oblikovanja in implementacije javnih politik. Tak razvoj kaže, da region-
alne politike držav članic EU postajajo vse bolj evropeizirane oziroma
vpete v evropsko okolje njihovega oblikovanja in izvajanja, politike na
nacionalni ravni pa so vedno bolj evropeizirane in tudi regionalizirane.
Povezanost med procesoma evropeizacije in regionalizacije nacionalnih
držav že dolgo ni več sporna (Börzel, 2001: 137). Ágh (2003: 115) celo
meni, da so okrepljeni procesi regionalizacije v povezavi s procesi evro-
peizacije spodbudili napore regij pri postavljanju zahtev po pridobivanju
njihovih novih (večjih) pristojnosti. Po mnenju Hooghejeve in Marksa
(2001) so ti procesi dejansko sprožili množenje kanalov za mobilizacijo
subnacionalnih igralcev, saj naj bi slednji imeli neposreden dostop do
Evropske komisije (EK) in drugih institucij v Bruslju, medsebojno sodelu-
jejo prek nacionalnih meja, nekateri pa celo sodelujejo v Svetu EU (ibid:
81). Tako je subnacionalna mobilizacija postala očitna značilnost politike
EU zlasti v devetdesetih letih dvajsetega stoletja, subnacionalni igralci pa
so v zadnjih petnajstih letih začeli vse bolj izkoriščati različne kanale
vplivanja v EU (Jeffery, 2000: 4). A politične ureditve držav članic EU se
medsebojno zelo razlikujejo. To je še posebej očitno v primeru javnih
politik, praks in ustanov na področju regionalnega razvoja v EU (glej
Hooghe, 1996 a). Medtem ko se regionalne politike nacionalnih držav
običajno izvajajo znotraj uniformnega okvira odnosov med nacionalnimi
in subnacionalnimi igralci, se mora izvajanje kohezijske politike EU pri-
lagoditi zelo divergentnim teritorialnim odnosom moči, ki so prisotni v
različnih državah članicah EU, saj se delokrog in obseg njihove decen-
tralizacije močno razlikujeta (Hooghe, 1996 b: 8–9). 
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2 V prispevku evropeizacijo razumemo kot (praviloma inkrementalen, op. D. L.) pro-
ces, ki »določa smer in obliko politike (politics) do stopnje, ko (javno)politična in
ekonomska dinamika EU postane del organizacijske logike nacionalnega političnega
sistema in oblikovanja politik na nacionalni ravni« (Ladrech, 1994: 69).

3 Intenzivne »regionalne aktivnosti« so bile značilnost že ob koncu šestdesetih in v
sedemdesetih letih dvajsetega stoletja. V osemdesetih letih so se predvsem v
državah Zahodne Evrope sprva kazale težnje po stabilizaciji teritorialne politike
(Keating, 1999: 67), a le do konca osemdesetih let dvajsetega stoletja, ko so spet
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KOHEZIJSKA POLITIKA EU

Od konca osemdesetih let dvajsetega stoletja je vprašanje mobilizacije
subnacionalnih igralcev ena izmed prioritet na dnevnem političnem redu
odločanja EU. To vprašanje je postalo posebej aktualno v okviru razvoja
kohezijske politike EU, predvsem po obsežni reformi omenjene politike
leta 1988 in uvedbi načela partnerstva (Hooghe, 1995) ter s pripravo
Maastrichtske pogodbe o EU in z ustanavljanjem Odbora regij v začetku
devetdesetih let dvajsetega stoletja. 

V širšem smislu se regionalna politika opredeljuje kot politika, katere
osnovni cilj je zmanjš(ev)anje regionalnih ekonomskih, socialnih in
razvojnih razlik na nekem teritorialno oziroma geografsko omejenem
prostoru. Njen cilj je izboljšati razmere znotraj določene teritorialne
enote (geografskega prostora), ki ima bodisi nižjo ekonomsko rast, višjo
stopnjo brezposelnosti ali nižjo stopnjo bruto družbenega proizvoda
(BDP) per capita glede na druge primerljive teritorialne enote (Bourne,
2003: 284). S tem namenom zmanjševanja regionalnih razvojnih razlik
tako znotraj EU (med državami članicami) kot znotraj držav članic EU se
je razvila tudi kohezijska politika EU. Posledično se kohezijska politika
pogosto imenuje tudi »instrument solidarnosti«. Kohezijska politika ne
pomeni nadomestila za regionalne politike držav članic EU, pač pa je nji-
hovo dopolnilo. Gre za edino redistributivno politiko večjega pomena v
skoraj ekskluzivno regulativnem projektu evropskih integracij (Hooghe,
1996 b: 6). Redistributivne politike temeljijo na ideji, da je znaten del
vladnih izdatkov namenjen specifičnim namenom za prerazpodelitev
virov od ene družbene skupine k drugi, npr. skozi progresivne obdav-
čitve, izdatke za socialno varnost ali podeljevanje subvencij revnejšim
oziroma manj razvitim regijam (Hix, 1999: 241). Na tem mestu Héritier
(1999: 62) meni, da taka praksa lahko povzroča osnovne ekonomske
cepitve med tistimi, ki financirajo take javnopolitične ukrepe, in tistimi,
ki iz njih pridobivajo koristi oziroma sredstva podpore. Zato ni pre-
senetljivo, da si države članice EU (kot tudi države kandidatke oziroma
pristopnice) v pogajanjih z EK prizadevajo razdeliti svoje ozemlje v
skladu s klasifikacijo NUTS4 na način, ki bo državi oziroma njenim regi-
jam prinesel največje koristi oziroma bo omogočal, da bodo posamezni
deli države čim dlje upravičeni do prejemanja pomoči iz strukturnih
skladov EU.5 A vendarle je treba poudariti, da je celotna kohezijska poli-
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postajale pomembne subnacionalne ravni. Od konca osemdesetih let dvajsetega sto-
letja tako govorimo o novem valu regionalizacije in regionalizma (Keating, 1998: 72).

4 NUTS (Nomenclature des Unites Territorielle pour Statistique/Nomenclature of Territorial
Units for Statistics) je kot statistični klasifikacijski sistem ključno orodje EK za
oblikovanje in standardizacijo kohezijske politike EU (Hughes et. al., 2003: 73).

5 Julija 2003 je začela veljati Uredba EP in Sveta št. 1059/2003 o vzpostavitvi stan-
dardne klasifikacije teritorialnih enot za statistiko (NUTS). Pred tem sta se približno
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tika EU – ne glede na njeno redistributivno naravo – zasnovana tako, da
vsaka država članica dobi svoj del sredstev iz evropskega proračuna,
namenjenega regionalni politiki, seveda sorazmerno z merili uprav-
ičenosti do sredstev skladov pomoči. Kohezijska politika EU torej deluje
po sistemu finančne solidarnosti, saj se prispevki posamezne države v
evropski proračun porazdelijo med manj razvite regije. Osnova kohezi-
jske politike EU sta 158. in 159. člen Pogodbe o ES.6

Čeprav je EU danes eno izmed najmočnejših gospodarstev na svetu in
pomeni eno izmed najbolj razvitih regionalnih povezav, obstajajo znotraj
nje razmeroma velika ekonomska neskladja. Regije, kot sta npr. Ipeiros v
Grčiji in Alentejo na Portugalskem, imajo BDP per capita pod ravnijo 50
odstotkov povprečja EU, pa tudi razvitejše regije v omenjenih državah
imajo BDP per capita nižji od evropskega povprečja. Po drugi strani
imamo regije, kot sta Osrednji London v Veliki Britaniji in Hamburg v
Nemčiji, kjer BDP per capita presega 200 odstotkov povprečja EU7

(Bourne, 2003: 284). Seveda pa je vstop desetih novih članic v EU 1. maja
2004 postavil pred kohezijsko politiko EU nove izzive, saj imajo nove
članice v primerjavi s »starimi« BDP per capita znatno pod povprečjem
EU. Povsem logično je torej, da se je posledično število manj razvitih
regij v EU po zadnji širitvi močno povečalo (glej Scheltema et al., 2001:
171–172). 

Vsaka država članica EU izvaja svojo regionalno politiko, a zaradi zgo-
raj omenjenih razlogov je tudi kohezijska politika EU condition sine qua
non za rast socialne in ekonomske kohezije oziroma doseganje čimvečje
konvergence v razvoju držav članic EU. Bourne (2003: 284) npr. meni, da
lahko povezovanje različnih trgov povzroča neskladja v regionalnem
razvoju, saj gospodarska integracija ne vpliva enako na vse regije. Sploš-
no gledano, gospodarska integracija favorizira tiste regije, ki so geograf-
sko v središču enotnega trga, saj so te regije bliže glavnim populacijskim
centrom ter posledično velikemu številu potrošnikov (Armstrong in Tay-
lor v Bourne, 2003: 284). Hkrati lahko ugotovimo, da je proces oblikovan-
ja enotnega trga EU povzročil, da so se nekatere države članice morale
odpovedati določenim javnopolitičnim instrumentom, ki bi jih lahko
uporabile pri podpiranju nacionalnih regionalnih politik. Tako npr. tiste
države članice, ki sodelujejo v Ekonomski in monetarni uniji (EMU), ne
morejo več manipulirati s politiko menjalnih tečajev pri pomoči manj
razvitim regijam (Bourne, 2003: 284), prav tako pa so postavljene dolo-
čene omejitve politiki državne pomoči manj razvitim regijam, ki je dovol-
jena le pod posebnimi pogoji (Regionalna politika in EU, 1999). Zato
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trideset let izvajanje in posodabljanje klasifikacije NUTS urejali na podlagi
»kavalirskih dogovorov« (gentleman’s agreements) med državami članicami EU in
Eurostatom, ki so bili običajno zaznamovani z dolgimi in napornimi pogajanji. S
sprejemom omenjene uredbe je klasifikacija NUTS dobila pravni status (European
Regional Statistics, 2004: 3).

6 Glej Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community, 2002.
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Barnes in Barnes (1995: 267–270) izpostavita vsaj tri širše vzroke za
obstoj kohezijske politike EU: socialne, politične in gospodarske. Kot
socialne vzroke avtorja navajata, da morajo imeti vsi državljani držav
članic EU občutek, da jim povezovanje koristi oziroma da so udeleženi
pri koristih, ki naj bi jih poglabljanje evropske integracije prinašalo. Iz
političnih vzrokov kohezijska politika EU pomeni spodbudo oziroma
neko obliko izravnave za tiste države, ki bi morebiti kakorkoli izgubile na
drugih javnopolitičnih področjih. Ključni gospodarski vzroki pa se
nanašajo na predpostavke, da obstoj slabše razvitih regij lahko škodi
gospodarski rasti EU kot celoti, saj lahko npr. prevelike regionalne raz-
like v ceni delovne sile in proizvodnih stroških ovirajo konkurenčnost in
normalno delovanje skupnega trga. 

V primeru kohezijske politike EU gre za bistveno javnopolitično
področje, ki poleg politike o konkurenci prispeva k izgradnji in poglo-
bitvi evropskega notranjega trga (Petzold et al., 2001: 96). Kohezijska
politika EU torej ni le ena izmed mnogih javnih politik, temveč gre za
prostorsko kombinacijo različnih sektorskih politik (Hooghe, 1996 b: 6).
Tako imajo tudi druge skupne evropske politike spremenljiv regionalni
vpliv (Keating, 2001: 6), vsaka izmed njih pa je organizirana v skladu z
določenimi omejitvami in pravili odločanja. V njeno oblikovanje in
implementacijo so poleg nadnacionalne, nacionalne in subnacionalne
(regionalne in lokalne) ravni vključeni tudi drugi javnopolitični igralci,
predvsem socialni in ekonomski partnerji.8 Za kohezijsko politiko EU je
tudi značilno, da so sredstva strukturnih skladov dodatna sredstva in ne
nadomestek za nacionalna sredstva, namenjena regionalni politiki.9 V
finančnem pogledu ta politika pomeni sistem stranskih plačil od
bogatejših držav članic EU k manj razvitim državam članicam (Marks,
1996: 391). Od njenih skromnih začetkov, ko je Evropska skupnost (ES) v
letu 1975 iz svojega proračuna za strukturne sklade namenila (zgolj)
manj kot 5 odstotkov sredstev (Allen, 2000: 243), je danes kohezijska
politika EU postala druga najbolj potrošna politika EU (za skupno kmeti-
jsko politiko)10 in absorbira približno tretjino letnih izdatkov proračuna
EU (Hooghe, 1996b: 6). Skladno z določili Agende 200011 lahko struktur-
na pomoč letno doseže do štiri odstotke BDP države članice EU.
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7 Vsi navedeni podatki temeljijo na primerjavi EU-15.
8 V tem primeru gre za načeli subsidiarnosti in partnerstva.
9 V tem primeru gre za načelo dodatnosti.
10 Kmetijska in kohezijska politika EU skupaj potrošita okrog 80 odstotkov proračuna

EU (Allen, 2000: 244).
11 Agenda 2000 je strateški dokument za razvoj EU v prvih letih po prehodu v novo

tisočletje. Dokument je EK predložila leta 1997, v katerem je izdelala okvir delovan-
ja za širitev EU in (predvsem s širitvijo povezano) izvedbo institucionalne reforme.
Agenda 2000 je postala tudi politično-finančni referenčni okvir za reformo (izvajan-
ja, op. D. L.) strukturnih skladov EU, o katerem je leta 1999 v Berlinu odločal Evrop-
ski svet (Petzold et al., 2001: 81). Vsebina Agende 2000 se deli v tri dele: 1) »Politike
EU«; 2) »Širitev kot izziv«; 3) »Novi finančni okvir 2000–2006«.
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Na podlagi zgoraj predstavljenih ugotovitev ni presenetljivo, da sta
procesa subnacionalne mobilizacije in regionalizacije v okviru EU tesno
in usodno povezana z razvojem kohezijske politike EU, saj je prav kohez-
ijska politika tista, ki zahteva določeno obliko regionalizacije (oziroma
vsaj mobilizacije subnacionalnih igralcev, op. D. L.) za dosego svojih cil-
jev (Bučar, 1993: 63).12 Kljub temu opozarjamo, da kohezijska politika
EU predstavlja predvsem pomemben katalizator subnacionalne mobi-
lizacije, zato slednja ni »ekskluzivno« vezana le na to javnopolitično
področje, temveč vse pogosteje postaja očitna značilnost tudi drugih jav-
nopolitičnih področij.

MOBILIZACIJA SUBNACIONALNIH IGRALCEV IN ZASTOPANJE 
SUBNACIONALNIH INTERESOV NA NADNACIONALNI RAVNI

Ena od pomembnih posledic evropskega povezovanja je množenje kana-
lov za (javno)politične »evropske« aktivnosti subnacionalnih igralcev. V
tem kontekstu naj subnacionalni igralci ne bi več bili omejeni na dvos-
transke politične odnose z nacionalnimi oziroma državnimi igralci,
temveč naj bi sodelovali in se povezovali z različnimi igralci v različnih
odločevalskih arenah ter pridobili različne kanale možnega vpliva v
evropskem javnopolitičnem procesu. V tem kontekstu je v teoriji evrop-
skega povezovanja postalo izjemno aktualno vprašanje subnacionalne
mobilizacije (Hooghe, 1995), ki je na dnevnem redu preučevanja evrop-
skega povezovanja posebej aktualna postala po že omenjeni obsežni
reformi kohezijske politike EU leta 1988 in uvedbi načela partnerstva.
Deloma v okviru uvedbe načela partnerstva, deloma pa v okviru širšega
evropskega povezovanja lahko govorimo o dveh vidikih subnacionalne
mobilizacije: 1) o mobilizaciji mimo (beyond) države oziroma centralne
vlade, ko naj bi subnacionalni igralci postali vpeti v mednarodno (evrop-
sko) okolje z neposrednimi kanali dostopa do evropske javnopolitične
arene in evropskega javnopolitičnega procesa (Hooghe in Marks, 2001);
2) o mobilizaciji skozi (through) državo oziroma znotraj državne javnopo-
litične arene, ko centralna vlada izgublja monopol pri odločanju o evrop-
skih zadevah in sodeluje s subnacionalnimi igralci (Jeffery, 2000). V
prvem primeru lahko govorimo o internacionalizaciji subnacionalnih
igralcev, v drugem primeru pa o interiorizaciji »Evrope« oziroma evrop-
skih zadev. 
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12 Na tem mestu Bučar (1993: 63) razmišlja, da regionalizacija nadalje spodbuja zave-
danje glede ukrepov regionalne politike, kar posledično vodi v regionalizem. Hkrati
predvideva tudi obratno, da regionalizem oziroma delovanje subnacionalnih oze-
meljskih enot spodbuja regionalno politiko v nacionalnih državah, medtem ko prek
njih (pa tudi mimo njih) spodbuja regionalno politiko v nadnacionalnih okvirih,
torej skupno evropsko regionalno (kohezijsko) politiko (ibid: 64).
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Načelo partnerstva kot spodbuda za mobilizacijo 
subnacionalnih igralcev

Načelo partnerstva, ki je bilo formalno uvedeno z reformo kohezijske
politike EU leta 1988 (Hooghe 1996a; Bache 1999; Thielemann, 2000), je
primarno načelo postopka, ki označuje zlasti procese priprav na spreje-
manje odločitev. 8. čl. Uredbe Sveta št. 1260/1999 določa, da se aktivnos-
ti Skupnosti na področju regionalnega razvoja pripravijo ob »tesnem
posvetovanju (tj. partnerstvu, op. D. L.) med EK in državo članico, sku-
paj z oblastmi in organi, ki jih določi država članica v okviru nacionalnih
pravil in obstoječe prakse, in sicer z: a) regionalnimi in lokalnimi oblast-
mi in drugimi pristojnimi javnimi oblastmi; b) ekonomskimi in socialni-
mi partnerji; c) vsemi drugimi ustreznimi pristojnimi organi v tem
okviru«. Omenjena uredba tudi določa, da se partnerstvo izvaja v popol-
ni usklajenosti z zadevnimi institucionalnimi, pravnimi in finančnimi
pooblastili vsakega partnerja. Pri določanju najustreznejših partnerstev
na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni naj bi država članica omogočila
široko in uspešno povezovanje vseh ustreznih organov v skladu z
nacionalnimi pravili in prakso, pri tem pa upoštevala potrebo po spodbu-
janju enakosti med spoloma ter spodbujanju trajnostnega razvoja z
vključevanjem zahtev glede varstva in izboljšanja okolja. Skladno z
zakonodajo EU partnerstvo zajema pripravo, financiranje, izvajanje,
spremljanje in vrednotenje pomoči. Pri tem so posamezne države članice
odgovorne, da zagotovijo udeležbo relevantnih partnerjev na različnih
stopnjah programiranja, upoštevajoč časovne omejitve za vsako stopnjo.
Partnerstvo potemtakem pomeni proces vključevanja raznovrstnih igral-
cev v različnih fazah evropskega regionalnega javnopolitičnega procesa,
pri čemer niti identiteta partnerjev niti forma njihove vključenosti nista
nujno enaki skozi vse faze procesa (Bernard, 2002: 106).

Uvedba načela partnerstva leta 1988 je pomenila pomembno novost v
evropskem regionalnem javnopolitičnem procesu, saj je pokazala na
možen vpliv nadnacionalnih javnopolitičnih igralcev in njihovih svežih
idej na institucionalno strukturo ES (Bourne, 2003: 289). Za uvedbo part-
nerstva kot najboljšega načina za doseganje ciljev skupne kohezijske
politike EU se je v največji meri zavzemala EK. Pred uvedbo načela part-
nerstva so bile za izvajanje kohezijske politike EU praviloma v celoti
odgovorne vlade držav članic EU, medtem ko se je nov pristop partnerst-
va osredotočil na vzpostavitev decentraliziranih postopkov odločanja
(ibid). Uvedba načela partnerstva je tako v prvi vrsti izzvala vzpostavl-
jene hierarhične odnose med nacionalnimi in subnacionalnimi igralci v
državah članicah EU. A medtem ko je to partnerstvo za namene struk-
turnih skladov spremenilo obstoječe teritorialne odnose znotraj držav
članic, so se težnje po teh spremembah soočile z različnimi stopnjami
odpora in različnimi rezultati: v nekaterih državah članicah je prišlo do
mobilizacije subnacionalnih igralcev, a ne tudi do povečanja njihove
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moči, v drugih državah članicah pa je bil vpliv na teritorialno reorgani-
zacijo večji (Bache, 1998: 141; glej tudi Bailey in De Propris, 2002). Z
uvedbo načela partnerstva je bil sprejet niz ukrepov, predvsem v smeri
izboljšanja odnosov in koordinacije med oblastmi/igralci na nadnacio-
nalni, nacionalni in subnacionalni ravni za pospeševanje regionalnega
razvoja. S tem so bili v odločevalski proces vključeni tako javni kot
zasebni igralci z različnih ravni odločanja, v prvi vrsti z namenom, da bi
dosegli široko podporo pri zbiranju splošnih ciljev ter opredeljevanju in
doseganju ciljev na področju regionalnega razvoja (Benz in Eberlein,
1999: 335; Kohler-Koch, 2002). 

Načelo partnerstva je bilo torej institucionalizirano leta 1988, ponovno
potrjeno in razširjeno pa s poznejšima reformama v letih 1993 in 1999.
Tako je leta 1993 razširitev načela partnerstva poleg lokalnih in regional-
nih igralcev predvidela vključitev ekonomskih in socialnih partnerjev
(Bache, 1998: 86), z reformo iz leta 1999 pa tudi vključitev vseh drugih
ustreznih pristojnih igralcev, kot npr. okoljevarstvenih skupin (Sutcliffe,
2000). Na tem mestu je treba tudi opozoriti, da so v devetdesetih letih ure-
dbe EU zgolj »svetovale« (asked) državam članicam, da so izvajanje pro-
gramov koordinirale v sodelovanju z regionalnimi in lokalnimi igralci, ki
so jih izbrale, zadnja reforma kohezijske politike v letu 1999 pa je uvedla
zahtevo po obvezni vključitvi subnacionalnih igralcev v evropski regional-
ni javnopolitični proces. Skladno s tem se morajo nacionalne vlade posve-
tovati s subnacionalnimi igralci in drugimi partnerji v procesu programi-
ranja (torej oblikovanja programov), relevantni partnerji morajo biti
zastopani v nadzornih odborih (monitoring committees), prav tako pa mora-
jo dati soglasje k sprejetim programskim dokumentom (Lang, 2003: 167). 

Mobilizacija subnacionalnih igralcev »mimo« države 
(centralne oblasti)

Mobilizacija subnacionalnih igralcev mimo države je zaznamovana z
dvema ključnima mehanizmoma: 1) vzpostavljanjem oziroma ustanavl-
janjem samostojnih regionalnih uradov oziroma pisarn v Bruslju; 2) insti-
tucionalizacijo subnacionalnih igralcev v politični ureditvi EU (Keating,
1999; Hooghe in Marks, 1996 in 2001; Jeffery, 2000). Mnoge regije oziro-
ma drugi subnacionalni igralci so vzpostavili svoje »bruseljske« pisarne,
ki v politični ureditvi EU sicer nimajo svojega formalnega mesta, a so
pogosto pomemben vir informacij in (neformalnih) povezav z ustanova-
mi EU (Marks et al., 1996a: 40). Prvi takšni pisarni sta bili vzpostavljeni
že leta 1985, ko sta ju ustanovili nemško mesto (metropolitansko področ-
je) Hamburg in nemška dežela Saarland (ibid). Tri leta pozneje je bilo
ustanovljenih osemnajst takšnih pisarn, ob koncu leta 1995 okrog sto, do
konca leta 1999 pa približno 150 (Hooghe in Marks, 2001: 86). Ti uradi se
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v organizacijskem smislu medsebojno močno razlikujejo. Nekateri uradi
imajo zgolj enega polno zaposlenega strokovnjaka, nekateri uradi pa celo
delujejo kot kvaziambasade s petnajst do dvajset zaposlenimi strokovn-
jaki, h katerim je treba prišteti tudi nekaj administrativnih delavcev
(ibid). Posledično se tudi obseg dejavnosti med uradi zelo razlikuje. Bolje
organizirani uradi tako opravljajo več različnih funkcij: tekoče pridobiva-
jo raznovrstne informacije iz bruseljske arene; pripravljajo različne anal-
ize in poročila; oskrbujejo EP in EK z različnimi regionalnimi pogledi in
informacijami,13 ki zadevajo subnacionalno raven in še posebej skladen
regionalni razvoj v posamezni državi članici; skozi različne kanale lobira-
jo v evropskem policy procesu, predvsem za večjo aktivno vlogo subna-
cionalnih igralcev (Marks et al. 1996a: 40). 

Subnacionalni igralci, ki so zastopani neposredno v Bruslju, to svojo
zastopanost izkoriščajo tako v namene medsebojnega sodelovanja kot
tudi medsebojnega tekmovanja, odvisno od javnopolitične tematike in
zastavljenih ciljev (Hooghe in Marks, 1996: 86). V primeru tematik,
povezanih z institucionalno strukturo EU in vlogo subnacionalnih igral-
cev v njej, slednji praviloma zavzamejo skupne pozicije. V takšnih
primerih pogosto prihaja do sklepanja bolj ali manj trdnih zavezništev in
medsebojnega mreženja (Hooghe in Marks, 2001: 87). V primerih, ko je v
igri pridobivanje sredstev iz kohezijskega in strukturnih skladov EU, pa
so regije praviloma v medsebojnem tekmovalnem odnosu,14 ki vključuje
zlasti čimhitrejše pridobivanje informacij o možnostih pridobivanja sred-
stev in vzpostavljanja stikov z zasebnim (industrijskim) sektorjem
(Hooghe in Marks, 1996: 86). 

Drugi mehanizem mobilizacije subnacionalnih igralcev mimo države
je institucionalizacija subnacionalnih igralcev v politični ureditvi EU.
Tako je bil leta 1994 na podlagi Maastrichtske pogodbe ustanovljen Od-
bor regij (Committee of the Regions) kot »predstavniško telo tretje ravni«
(Jeffery, 2002: 2). Odbor regij dejansko pomeni razširitev prejšnjega
»Posvetovalnega sveta regionalnih in lokalnih oblasti« (Consultative Coun-
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13 Fink Hafnerjeva (1995) meni, da evropske institucije, še posebej pa EK, svoje vloge
ne bi mogla učinkovito opravljati brez informacij, ki jih pridobiva od interesnih
skupin. Zato EK želi in potrebuje stike z interesnimi skupinami pri predlaganju in
oblikovanju javnih politik. Še več, posvetovanje z interesnimi skupinami je v njen-
em vitalnem interesu, saj je od njih dejansko odvisna (ibid: 35). Temu lahko
dodamo, da je v vitalnem interesu EK tudi posvetovanje z raznovrstnimi subna-
cionalnimi igralci, bodisi vladnimi bodisi civilnodružbenimi, še posebej a) na
področju regionalnega razvoja in b) v fazi implementacije, ne le kohezijske politike
EU, temveč tudi drugih skupnih evropskih politik. Kot meni Vlaj (2004: 155), se na
lokalni ravni politične odločitve in predpisi EU neposredno nanašajo na posamezne-
ga državljana.

14 Na tem mestu je treba opozoriti na dvoje. Prvič, v medsebojnem tekmovalnem
odnosu so lahko tako regije iz različnih držav članic EU kot tudi regije iz iste države
članice. Drugič, regije iz različnih držav članic niso v medsebojnem tekmovalnem
odnosu v primerih, ko gre za pridobivanje sredstev za financiranje skupnih projek-
tov čezmejnega oziroma meddržavnega sodelovanja.
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cil of Regional and Local Authorities), ki ga je EK vzpostavila leta 1988 s
pristojnostmi posvetovanja v procesu oblikovanja in izvajanja kohezijske
politike EU (Hooghe in Marks, 1996: 75). V Odboru regij so zastopani
predstavniki regionalnih in lokalnih organov/oblasti. Ima 317 članov,
vsak izmed njih pa ima svojega namestnika. Odbor torej sestavljajo
nacionalne delegacije, ki imajo sedež v vseh državah članicah EU, hkrati
pa ima odbor tudi svoj generalni sekretariat s sedežem v Bruslju. 

Odbor regij je zakonodajno zelo šibek organ, saj ima zgolj posvetoval-
ni status in nima moči soodločanja. V prvem obdobju njegovega obstoja
sta se Svet EU in EK morala posvetovati z Odborom regij na področju
regionalnih in lokalnih zadev, po sprejemu Amsterdamske pogodbe pa
se z njim mora posvetovati tudi EP (Hooghe in Marks, 2001: 81–82).
Odbor regij naj bi tako v prvi vrsti zastopal interese regij na ravni EU. Ob
njegovi ustanovitvi se je pričakovalo, da bo postopoma postal vpliven
organ, pri čemer naj bi izkoriščal dva ključna vira vpliva. Prvič, njegovi
člani zagovarjajo interese regionalnih in lokalnih oblasti, ki izvajajo
skupne evropske politike. Evropski odločevalci naj bi zato le s težavo
ignorirali opozorila subnacionalnih igralcev pri oblikovanju skupnih
evropskih politik. Drugič, nekateri njegovi člani (predvsem predstavniki
iz Nemčije, Belgije in Avstrije) naj bi bili v položaju, ko bi tudi v nacional-
ni politični areni lahko z idejami oziroma predlogi, artikuliranimi v
Odboru regij, močno vplivali na svoje vlade (Hooghe in Marks, 1996: 75).
V dosedanji časovni perspektivi se je izkazalo, da so bila pričakovanja
(zlasti gorečih regionalistov iz nemških dežel) o vlogi in vplivu Odbora
regij prevelika (Keating, 1999: 70). 

Delni razlog za šibek položaj Odbora regij v institucionalni strukturi
EU gre iskati v njegovi veliki notranji neenotnosti (glej Christiansen,
1996). Ta neenotnost se kaže že v načinih izbire subnacionalnih pred-
stavnikov v Odbor regij. Tako imajo v večini držav članic EU nacionalne
vlade ključno vlogo pri izbiri predstavnikov. Na tem mestu so izjema
praviloma federalne države (Nemčija, Belgija in Avstrija), v katerih je
izbira subnacionalnih predstavnikov v celoti prepuščena močnim region-
alnim oblastem (Hooghe in Marks, 1996: 75). Nadalje Hooghejeva in
Marks (2001) identificirata še vsaj tri pomembne cepitve znotraj Odbora
regij: a) bogatejši sever nasproti revnejšemu jugu; b) lokalni nasproti
regionalnim predstavnikom; c) predstavniki iz federalnih držav nasproti
predstavnikom iz unitarnih oziroma bolj centraliziranih držav (ibid: 82).
Čeprav bi bilo pričakovati, da bo šibek položaj Odbora regij združil
oziroma povezal njegove člane, to (doslej) ni bilo tako. Razloge lahko
iščemo predvsem v zgoraj omenjenih cepitvah in dejstvu, da nekateri
subnacionalni (zlasti regionalni) igralci učinkovito izkoriščajo druge
kanale vplivanja in posledično ne kažejo interesov niti ne vlagajo
naporov v izboljšanje položaja Odbora regij. Tu gre predvsem za regije iz
federalnih držav: Nemčije, Belgije in Avstrije. Te regije imajo namreč
vpliven položaj v nacionalnih političnih arenah odločanja, poleg tega pa
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izkoriščajo 146. čl. Maastrichtske pogodbe, ki jim omogoča »ministrski
dostop« v Svet EU (Jeffery, 2000: 4). Namreč, skladno z omenjenim
členom regionalni igralci lahko predstavljajo državo v Svetu EU, ko so na
dnevnem redu odločanja tematike, povezane z regionalnimi pristojnost-
mi. To določbo izkoriščajo Nemčija, Belgija, Avstrija in Velika Britanija
(Keating, 2003: 55). 

Mobilizacija subnacionalnih igralcev znotraj 
državne javnopolitične arene

V teoriji evropskega povezovanja še vedno prevladuje prepričanje, da je
najpomembnejša mobilizacija subnacionalnih igralcev znotraj državne
javnopolitične arene (Keating, 1999: 69). Maurer et al. (2003: 73–74)
menijo, da med državami članicami (EU-15) lahko zaznamo več naporov
subnacionalnih igralcev za participacijo v evropskem javnopolitičnem
procesu skozi kanale vplivanja in sodelovanja, ki jih omogoča nacionalna
javnopolitična arena, kot za vzpostavljanje neposrednih povezav z insti-
tucijami EU. Najprej je treba izpostaviti, da se vsi subnacionalni igralci
ne vključujejo v evropski javnopolitični proces enako in z enako inten-
ziteto, kar je povsem logično. Posledično subnacionalna mobilizacija ne
pomeni nujno tudi okrepitve (empowerment) subnacionalnih igralcev.
Mobilizacija in vplivanje torej nista sopomenki. Kot smo že omenili, se
politične ureditve držav članic EU medsebojno zelo razlikujejo, zato
obstajajo velike razlike tako med državami članicami kot znotraj njih pri
1) njihovi zmožnosti in obvezi mobilizacije subnacionalnih igralcev ter 2)
njihovi zmožnosti transformacije mobilizacije v vplivanje (Jeffery, 2000:
3). Zato ne moremo govoriti o konvergentni politični vlogi in vplivu
mest, lokalnih skupnosti in regij v EU. Prav nasprotno, med subnacional-
nimi igralci obstajajo znatne razlike v stopnji institucionalizacije, finanč-
nih virih, politični avtonomiji in političnem vplivu (Hooghe in Marks,
1996: 74). Na tem mestu Jeffery (2000) identificira nekatere dejavnike, ki
kažejo na položaj subnacionalnih igralcev v posameznih državah. Med
temi dejavniki še posebej izpostavi vprašanje ustavnega položaja subna-
cionalnih igralcev znotraj posamezne države15 (ibid: 12–14). Avtor pred-
videva, da imajo subnacionalni igralci, ki imajo znotraj državnega okvira
obsežne ustavno dodeljene pristojnosti, tudi večji vpliv per se v evrop-
skem javnopolitičnem procesu kot subnacionalni igralci s šibkim ustavn-
im položajem znotraj državne ureditve. Podobno meni Warleigh (2003:
104), da sta zaradi institucionalne šibkosti Odbora regij uspešnost in
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subnacionalnih igralcev.
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učinkovitost delovanja in vplivanja subnacionalnih igralcev običajno
odvisni prav od njihove zmožnosti izkoriščanja svojega ustavnega polo-
žaja v »domači« politični ureditvi. Ponovno je treba opozoriti, da ustavne
spremenljivke niso nujno uniformne oziroma statične znotraj posamezne
države, pač pa lahko zaznamo tudi 1) notranjo asimetrijo v obsegu pristo-
jnosti subnacionalnih igralcev (npr. med španskimi comunidades auto
tudi) ter 2) soobstoj različnih subnacionalnih struktur, ki medsebojno
tekmujejo v zadevah, povezanih z EU (npr. francoski départements in
régions). Znotrajdržavna raznolikost je torej ravno tako pomembna kot
meddržavna raznolikost.

Vpliv EU na teritorialno ureditev držav članic se močno razlikuje in je
torej v veliki meri odvisen tudi od ustavnega položaja subnacionalnih
(praviloma regionalnih) igralcev v posameznih državah članicah. Pred-
vsem zaradi federalne ureditve imajo regije velik vpliv v Belgiji, Nemčiji
in Avstriji (glej Jones in Keating, 2001; Hooghe, 1996a). V Španiji, ki je
običajno opredeljena kot kvazi federalna država (Christiansen, 1996:
102), imajo regije prav tako razmeroma velik vpliv, a je treba opozoriti,
da je Španija še posebej notranje zelo heterogena država, saj se stopnja
vpliva različnih regij med njimi močno razlikuje (glej Morata in Muazi
federalna država (Christiansen, 1996: 102), imajo regije prav tako raz-
meroma velik vpliv, a je treba opozoriti, da je Špa pogodbe, še posebej pa
po sprejemu, razvila formalna pravila in strukture, ki zagotavljajo regi-
jam pravico do sodelovanja v evropskem regionalnem javnopolitičnem
procesu, tudi kar zadeva finančne zadeve (Maurer et al., 2003: 73). Zato
tudi ni presenetljivo, da imajo subnacionalni igralci iz držav z bolj razvito
in avtonomno subnacionalno ravnijo (torej federalnih in decentralizi-
ranih držav) v večini primerov tudi vzpostavljene samostojne »bruselj-
ske« regionalne urade. Tako ima npr. v Bruslju svoja samostojna pred-
stavništva vseh šestnajst nemških dežel, vseh devet avstrijskih dežel in
vse tri belgijske regije (Hooghe in Marks, 2001: 86). 

Po drugi strani je povsem razumljivo, da imajo predvsem v bolj cen-
traliziranih državah (npr. v Grčiji in na Irskem) centralne vlade na
področju evropskih zadev (še vedno) ključno, lahko bi rekli monopolno
vlogo. One so tiste, ki določajo načine in obseg sodelovanja drugih (torej
tudi subnacionalnih, op. D. L.) igralcev (Maurer et al., 2003: 73). Omenili
smo že, da je subnacionalna mobilizacija pomembna tudi in predvsem v
okviru načela partnerstva. Tudi tu so vlade držav članic praviloma še
vedno tiste, ki odločajo o načinu in sestavi partnerstva (Bache, 1999;
Allen, 2000; Sutcliffe, 2000; Warleigh, 2003). Prav tako je treba omeniti,
da je v nekaterih državah celo prišlo do odkritega (vladnega) nasproto-
vanja proti ustanavljanju samostojnih in neodvisnih regionalnih uradov
v Bruslju. Npr. v Italiji16 in Španiji sta vladi z zakonskimi in ustavnimi
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mehanizmi najprej preprečevali vzpostavljanje tovrstnih neposrednih
povezav svojih regij z ustanovami na ravni EU. Vendar so v obeh primer-
ih sodišča ugotovila, da takšna predstavništva niso protiustavna (Keat-
ing, 1999: 70). V italijanskem primeru so se pojavila tudi vladna naspro-
tovanja transnacionalnemu povezovanju, ko je italijanska regija Alto
Adige želela vzpostaviti skupen neodvisen urad z avstrijsko tirolsko
deželo17 (Hooghe in Marks, 2001: 87). 

MOŽNI REZULTATI MOBILIZACIJE SUBNACIONALNIH IGRALCEV

Vloga, pomen in vpliv subnacionalnih igralcev v evropskem javnopoli-
tičnem procesu se torej znatno razlikujejo v posameznih državah članic-
ah EU, pogosto pa so odvisni tudi od zvrsti javnopolitične tematike.
Razvoj kohezijske politike EU je bil brez dvoma predvsem pomemben
katalizator subnacionalne mobilizacije, vendar ponovno opozarjamo, da
slednja ni »ekskluzivno« vezana le na to javnopolitično področje, temveč
vse pogosteje postaja očitna značilnost tudi drugih javnopolitičnih
področij. Kot smo videli, subnacionalni igralci lahko delujejo razmeroma
avtonomno in učinkovito izkoriščajo različne kanale vplivanja bodisi
znotraj nacionalne javnopolitične arene bodisi mimo države (centralne
oblasti). Po drugi strani pa so tudi centralne vlade lahko zelo učinkoviti
»vratarji« (gatekeepers) pri delovanju in uveljavljanju interesov svojih sub-
nacionalnih igralcev, še posebej v bolj centraliziranih državah. Na tem
mestu Bache (1998) meni, da centralne vlade praviloma lahko oprede-
limo kot fleksibilne vratarje, ki »uravnavajo« obseg pristojnosti svojih
subnacionalnih igralcev glede na javnopolitično tematiko in posamezno
fazo v evropskem javnopolitičnem procesu (ibid: 155–156). Smyrl (1997:
288) ugotavlja, da imajo raziskovalci procesov evropskega povezovanja
zelo različna pričakovanja glede rezultatov mobilizacije subnacionalnih
igralcev: nekateri te procese vidijo kot razjedanje nacionalnih oblasti in
korak na poti k Evropi regij; nekateri ugotavljajo, da je prenos virov, pris-
tojnosti in odgovornosti na subnacionalno raven povzročil, da so subna-
cionalni igralci še bolj odvisni od igralcev nacionalne ravni kot kadarkoli
prej; drugi pa zagovarjajo, da se zaradi nacionalnih razlik mobilizacija in
pooblaščanje subnacionalnih igralcev pojavljata le v nekaterih državah
članicah EU. Takšna subnacionalna-nacionalna-nadnacionalna partners-
ka ureditev se torej sooča z zelo različnimi teritorialnimi odnosi vzdolž
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leta 1996 preprečevala ustanavljanje neodvisnih subnacionalnih uradov v Bruslju
(Hooghe in Marks, 2001: 87).

17 Hooghejeva in Marks (2001: 87) menita, da države načelno ne nasprotujejo transna-
cionalnemu povezovanju svojih subnacionalnih organov/oblasti, razen v primerih,
ko zaznajo grožnjo nacionalni enotnosti.
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posameznih držav članic EU. V nekaterih primerih so se regije torej
dejansko konstituirale kot nov prostor za oblikovanje javnih politik, v
drugih primerih pa so države ohranile monopol nad odločanjem kot tudi
nadzor nad svojim celotnim (subnacionalnim) ozemljem. 
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INTERNACIONALIZACIJA PARLAMENTA 
SKOZI SVETOVANJE

Jožica VELIŠČEK1

Povezovanje v evropskem prostoru v nadnacionalno organizacijo
Evropsko unijo, njena širitev oziroma vstop posamezne države
pomenijo internacionalizacijo odločevalskih procesov; z njimi
države, ki želijo zaradi izkazanega nacionalnega interesa postati
članice te zveze, privolijo v prenos izvrševanja dela suverenih pravic
na nadnacionalno raven. S tako odločitvijo dotedanje mednarodno
sodelovanje postane notranjepolitična zadeva, ki povratno vpliva na
zunanje zadeve, ima pa za posledico tudi spremembe pristojnosti v
odločevalskem procesu in s tem institucionalne spremembe. Prve
oziroma starejše članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu EU)
so se lahko dlje prilagajale na nove razmere na razmeroma manjšem
številu področij v primerjavi z novimi članicami, ki vstopajo v že
izoblikovana pravila odločanja in ravnanja, ki jih morajo sprejeti
oziroma se jim prilagoditi, da izpolnijo pristopne pogoje. Kandidatke
praviloma nimajo na voljo dovolj resursov za ta projekt, zato potre-
bujejo pomoč ter podporo tistih, ki so to uspešno končali. Slovenija
je v zelo kratkem času postala demokratična, sodobna država, ki
sedaj lahko nastopa kot promotorka razvoja in posodabljanja novih
kandidatk, predvsem držav, nastalih na območju bivše skupne
države Jugoslavije. Eden izmed večjih projektov pomoči se končuje v
Republiki Makedoniji. Ena od komponent tega projekta je namenjena
institucionalni in normativni prilagoditvi makedonskega parlamenta,
Sobranja, za delovanje v postopku približevanja in pozneje članstva
v EU. Pri svetovanju izhajamo iz znanja in izkušenj, ki smo jih pri-
dobili pri prilagajanju Državnega zbora za delovanje v razmerah
članstva v EU. Končni rezultati te komponente morajo usposobiti
Sobranje, da bo, na koncu projekta, popolnoma seznanjeno in spo-
sobno opraviti harmonizacijo in prevzeti acquis, imelo poslovnik s
sodobnimi elementi, učinkovit zakonodajni postopek, zadostno stro-
kovno znanje o zadevah EU, učinkovito organizacijsko strukturo.
Predlagana so bila naslednja bistvena priporočila: a) v poslovnik
vgraditi naslednje elemente: racionalen zakonodajni postopek, deli-
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1 Jožica Velišček, Vlada Republike Slovenije, Služba za zakonodajo. 
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tev dela med delovna telesa in plenum, načrtovanje in organiziranje
dela, b) povečanje vloge delovnih teles, c) organizacija in racional-
izacija razprav, č) poenostavitev zakonodajnega postopka, d) pravil-
na razdelitev pristojnosti v procesu harmonizacije med Sobranjem in
vlado; vloga parlamenta mora biti osredotočena na politična vpra-
šanja in nadzor nad aktivnostmi vlade, e) skoncentrirati in povečati
zakonodajno-pravno podporo, f) izboljšati organizacijsko strukturo
parlamentarnih služb, g) spremeniti zakon o javnih uslužbencih
zaradi zagotovitve avtonomije Sobranja. Poudarjena vloga nacional-
nih parlamentov zagotavlja nacionalnim parlamentom, predvsem tis-
tim, ki so pred kratkim šli skozi proces politične modernizacije, da
opravljajo, tudi v spremenjenem odločevalskem procesu v EU, funk-
cije sodobnih parlamentov. Njihova naloga je, da nadgradijo svoje
delovanje za zagotovitev načel demokratičnosti, racionalnosti, pre-
glednosti in učinkovitosti ter ne nazadnje legitimnosti. Na tej poti sta
zagotovo dobrodošli politična podpora in nujna strokovna pomoč.
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EKSPERTNA POMOČ SLOVENIJE

Slovenija oziroma slovenski eksperti sodelujejo kot partnerji v številnih
projektih tesnega medinstitucionalnega sodelovanja, (TMIS, t. i. twin-
ning2), ki jih organizira in financira EU, in sicer samostojno ali kot
enakopraven član z drugimi državami članicami. Kot zanimivost in priz-
nanje Sloveniji je treba povedati, da si tako države članice kot države pre-
jemnice pomoči želijo sodelovanja Slovenije v teh projektih. Razloga sta
vsekakor njena uspešna pot v EU, saj je bila najbolje pripravljena kandi-
datka za vstop v EU, in to, da njeni eksperti sorazmerno dobro poznajo
družbenopolitično ureditev, pravni sistem in ne nazadnje jezike držav
bivše Jugoslavije.

Pregled projektov TMIS

Služba Vlade RS za evropske zadeve je zbrala podatke za sedemnajst
projektov TMIS. Projekte so razdeljeni v štiri sklope, glede na to, v kateri
fazi izvajanja je posamezen projekt: 
– končani projekti, 
– projekti v izvajanju,
– projekti, ki se še ne izvajajo, vendar je izbirni postopek že končan in je

v pripravi pogodbena dokumentacija,
– projekti, za katere je bila kandidatura oddana, vendar rezultati izbora

še niso znani. 
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2 Tesno medinstitucionalno sodelovanje – twinning – je mehanizem za pomoč drža-
vam pri sprejemanju, izvajanju in uveljavljanju evropske zakonodaje, in sicer z
učinkovitim sodelovanjem med institucijami države članice EU in države prejem-
nice pomoči; pri izvedbi sodelujejo s svojim znanjem in izkušnjami državni uradniki
iz držav članic, ki v državah prejemnicah pomoči gostujejo kot dolgoročni pred-
pristopni svetovalci.
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Končani projekti TMIS
Slovenija je sodelovala v štirih projektih, ki so končani oziroma se
končujejo:

Institucija Projekt Država Partnerske Faza projekta
prejemnica države

1 Ministrstvo za Integrirano upravljanje Hrvaška Nemčija kot Končan
notranje zadeve z mejo –mejna policija vodilni partner. (oktober 2002–

(CARDS 2001, januar 2004)
CR-01.02.05/02)

2 Ministrstvo za Reforma azila Hrvaška Nemčija kot Končan
notranje zadeve (CARDS 2001, vodilni partner. (marec 2003–

CR-0102.04/02) maj 2005)
3 Ministrstvo za Nadaljnja podpora in Hrvaška Nemčija kot Končan

notranje zadeve krepitev usposobljenosti vodilni partner. (junij 2004–
mejnega policijskega oktober 2005)
direktorata (CARDS 2003, 
CR-03.04/03.01)

4 Služba vlade za Prilagajanje pravnega Makedonija Slovenija je Končan
evropske zadeve* reda na področju nastopala (september 

notranjega trga samostojno. 2004–
(CARDS 2002 november 2005)
FYRM -00.02/01.01)

* projekt je bil končan oktobra 2005, v teku sta priprava in sprejem sklepnega poročila. Vir: gradivo Službe Vlade RS za evropske
zadeve (2005).

Projekti TMIS v izvajanju
Slovenija sodeluje oziroma izvaja šest projektov

Institucija Projekt Država Partnerske Faza projekta
prejemnica države

5 Ministrstvo Podpora hrvaškemu Hrvaška Nemčija kot Poteka
za finance sistemu državnih vodilni partner. (junij 2005–

pomoči (CARDS 2002, december 2006)
CR 2.05.01)

6 Ministrstvo Podpora hrvaškemu Hrvaška Nemčija kot Poteka
za finance sistemu javnih naročil vodilni partner. (junij 2005–

(CARDS 2002, december 2006)
CR 2.03.01)

7 Državna revizijska Krepitev Državne Hrvaška Slovenija Poteka
komisija komisije za nadzor nastopa (junij 2005–

postopkov javnih naročil samostojno. december 2006)
(CARDS 2002, 
CR 2.03.01)

8 Statistični Posodobitev statistike Hrvaška Danska kot Poteka 
urad RS dela (CARDS 2003, vodilni partner (september 

CR03-IB-SO-01) in Finska kot 2005–decem-
sodelujoči partner. ber 2006)

9 Ministrstvo Krepitev učinkovitosti Srbija Nemčija kot Poteka
za pravosodje in sposobnosti delovanja vodilni partner. (november 

Ministrstva za pravosodje 2004–maj 
(CARDS 2004, 2007)
SR 4. 1 / 2. 1)
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10 Ministrstvo za Izgradnja institucionalne Srbija in Nizozemska kot Poteka
kmetijstvo, sposobnosti znotraj Črna gora vodilni partner, (januar 2005–
gozdarstvo in ministrstva za kmetijstvo, Velika Britanija kot december 
prehrano gozdarstvo in upravljanje sodelujoči partner. 2006)

z vodnimi viri
(CARDS 2004, SR 4. 2/ 4. 1)

Vir: gradivo Službe Vlade RS za evropske zadeve (2005).

Projekti TMIS, kjer je bila Slovenija že izbrana kot izvajalka
Za štiri projekte je izbirni postopek že končan. Slovenija je bila izbrana
za izvajalca kot samostojna izvajalka ali kot partnerica v konzorciju. 

Institucija Projekt Država Partnerske Faza projekta
prejemnica države

11 Statistični Podpora sektorju Bosna in Italija kot vodilni Priprava 
urad RS za statistiko BIH – Hercegovina partner, Danska delovnega načrta 

faza III (CARDS 2005, in Madžarska kot in pogodbe
BA 05-IB-ST-01) sodelujoči partner. (predvideno 

marec 2006– 
marec 2008)

12 Generalni Krepitev Generalnega Bosna in Francija kot Priprava 
sekretariat vlade, sekretariata Sveta Hercegovina vodilni partner. delovnega 
Ministrstvo za javno ministrov Bosne in načrta in 
upravo, Služba Hercegovine pogodbe
Vlade RS za (CARDS 2005, 
zakonodajo BA 04-IB-OT-05)

13 Služba vlade za Pomoč Sektorju za Bosna in Slovenija Pogodba v 
evropske zadeve prevajanje v okviru Hercegovina nastopa podpisu

Direktorata za evropske samostojno. (predvideno 
integracije v BIH november
(CARDS 2004, 2005–junij 
BA 4.03/ 01.06 2006)
Twinning light)

14 Služba vlade za Izgradnja institucij in Srbija in Francija kot Priprava 
evropske zadeve krepitev njihovih Črna gora vodilni partner. pogodbe 

sposobnosti v evropskem (predvideno 
integracijskem procesu december 
(CARDS 2004, 2005–
SR 4.02/01.02) december 2007)

Vir: gradivo Službe Vlade RS za evropske zadeve (2005).
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Projekti TMIS, za katere je bila oddana ponudba
Za tri projekte so oddane ponudbe za izvajanje projekta, postopek izbire
še ni končan.

Institucija Projekt Država Partnerske Faza projekta
prejemnica države

15 Statistični Podpora Državnemu Makedonija Nemčija kot Oddana 
urad RS statističnemu uradu vodilni partner. ponudba, čaka 

(CARDS 2005, se začetek izbir-
FYRM 05-IB-ST-01) nega postopka.

16 Ministrstvo Upravljanje izvoza/ Litva Nizozemska kot Oddana 
za kmetijstvo, uvoza, tržni informacijski vodilni partner. ponudba, čaka se
gozdarstvo in sistem, učinkovita začetek izbirnega
prehrano uporaba mreže računo- postopka.

vodskih podatkov s kmetij
in ekološko kmetovanje
(Prehodni vir 2005, 
LT 05-IB-AG-01)

17 Slovenski inštitut Podpora malim in Poljska Slovenija Oddana 
za kakovost srednjim podjetjem pri nastopa ponudba, čaka se

izvajanju direktiv novega samostojno. začetek izbirnega
in globalnega pristopa postopka.
(Prehodni vir 2005, 
PL 2005/IB/EC/01)

Vir: gradivo Službe Vlade RS za evropske zadeve (2005).

Twinning projekt v Republiki Makedoniji

Eden večjih projektov strokovne pomoči, kjer sodeluje Republika Slove-
nija, se končuje v Republiki Makedoniji. Evropska komisija, ki jo pred-
stavlja Evropska agencija za prenovo (EAR), in Republika Slovenija, ki jo
predstavlja Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve, sta se
dogovorili o podpori za izvedbo t. i. twinning projekta z naslovom »Prila-
gajanje zakonodaje pravnemu redu EU na področju notranjega trga«. Na
podlagi tega dogovora sta se Služba Vlade Republike Slovenije za evrop-
ske zadeve in Sektor za evropske integracije Vlade Republike Make-
donije dogovorili o delovnem programu za 16 mesecev, od tega 13 mese-
cev za konkretno izvajanje projekta ter dvakrat po mesec in pol za
začetek in zaključek aktivnosti. Program je razdeljen v 6 komponent:
– komponenta 1: strokovna podpora koordinativni vlogi Sektorja za

evropske integracije Vlade Republike Makedonije in pripravi učinkovi-
tih postopkov vodenja in koordinacije vodilnih ministrstev; 

– komponenta 2: strokovna pomoč pri organizacijskih spremembah in
institucionalni krepitvi Sekretariata za zakonodajo;

– komponenta 3: strokovna pomoč pri organizacijskih spremembah in
institucionalni krepitvi Oddelka za prevajanje;
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– komponenta 4: strokovna pomoč pri organizacijskih spremembah in
institucionalni krepitvi parlamentarnih delovnih teles in služb;

– komponenta 5: strokovna podpora procesu harmonizacije ključnih
predpisov na selekcioniranem področju notranjega trga (prost pretok
blaga); 

– komponenta 6: informacijska podpora (IT).

Politična podpora Vlade Republike Makedonije je vitalnega pomena
za uspešno izvedbo projekta. Drugi pomembni pogoj je pripravljenost
makedonske vlade, da zagotovi ustrezne delovne razmere za vse
vključene ustanove. Vladna obveza za te razmere bo preverjena pri spre-
jemanju proračuna. Pri načrtovanju proračuna je treba zagotoviti zadost-
na finančna sredstva za nove zaposlitve, posebno v Sekretariatu za
zakonodajo in Ministrstvu za gospodarstvo, kar je to nujni pogoj za
dobro izvedbo nalog v zvezi z evropsko integracijo. Z namenom nadgrad-
nje nekaterih institucij in uvedbe zakonitih procedur, ki bodo omogočile
Makedoniji hitrejšo harmonizacijo nacionalnega pravnega reda z aquis,
bo treba v makedonski vladi in parlamentu (v nadaljnjem besedilu:
Sobranje) sprejeti določene predpise. Pogodba projekta vsebuje dogovor,
po katerem bo namen celotnega projekta lahko dosežen le na podlagi
močne politične zaveze vlade. Brez ustreznih resursov je nemogoča
krepitev institucionalnih zmogljivosti za približevanje in harmonizacijo
aquis notranjega trga, ki je končni cilj projekta. Zelo pomembno je imeti
pred očmi, da bi morale biti vse predlagane rešitve po posameznih
aktivnostih vsake od komponent implementirane takoj, po doseženih
dogovorih oziroma uskladitvah. Ta filozofija leži v srcu twinning instru-
mentov, po katerih je treba vsako aktivnost končati s konkretnim predlo-
gom, ki bi ga makedonska administracija morala takoj implementirati.
To bi omogočilo vsem vpletenim stranem, da čim bolj uspešno in korist-
no končajo projekt, kakor tudi, da bi bila zanj namenjena sredstva
porabljena učinkovito. 

STROKOVNA POMOČ PARLAMENTU

Komponenta 4 je namenjena institucionalni in normativni prilagoditvi
Sobranja za delovanje v postopku približevanja in pozneje članstva v EU.
Sama sem bila imenovana za vodjo komponente 4 glede na to, da sem
bila osem let generalna sekretarka Državnega zbora Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: Državni zbor) in imam določeno znanje in
izkušnje, prav tako kot vodja Zakonodajno-pravne službe Državnega
zbora, ki tudi sodeluje kot ekspert v tem projektu.
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Izkušnje slovenskega parlamenta

Pri svetovanju izhajamo iz znanja in izkušenj, ki smo jih pridobili pri
institucionalnem, normativnem in vsebinskem prilagajanju Državnega
zbora za delovanje v predpristopnem obdobju in v razmerah članstva v
EU. To prilagajanje nikakor ni bilo preprosto oziroma brez zapletov.
Poslovnik Državnega zbora, ki je veljal pred letom 2002, ni vseboval
določb o racionalnem organiziranju dela ter načrtovanju plenarnih sej in
sej delovnih teles ter učinkovitem zakonodajnem postopku. Kot rezultat
tega so se pojavljale zamude pri prevzemanju pravnega reda EU. Vse to
se je izrazilo v poročilu Komisije Evropskih skupnosti leta 1998, ki je
sicer ocenila delovanje parlamenta kot zadovoljivo, vendar je izrecno
poudarila, da zakonodajni postopek poteka prepočasi.3 Državni zbor je
Poročilu namenil veliko pozornost, sprejel številne sklepe4 za izboljšanje
situacije, ki so se nanašali predvsem na vlado, razvnele pa so se tudi
razprave o programiranju dela, restriktivnejšem tolmačenju Poslovnika
in nujnosti njegovih sprememb. Predsednik Državnega zbora je skupaj z
generalnim sekretarjem pripravil gradivo z ukrepi5 za razpravo na kolegi-
ju. Poročilo Evropske komisije tudi v letu 1999 ni bilo ugodno.6 Čeprav je
Državni zbor šele leta 2002 sprejel nov Poslovnik, ki je omogočil racio-
nalnejše in učinkovitejše delo, mu je do tedaj, s precejšnjimi napori in
sprotnimi dogovori, le uspevalo harmonizirati zakonodajo in opraviti
druge parlamentarne funkcije.
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3 »Slovenski parlament še naprej deluje zadovoljivo. Njegove pristojnosti se spoštuje-
jo in opozicija v celoti izpolnjuje svojo vlogo. Vendar pa zakonodajni postopki
potekajo prepočasi: za vsak zakon so potrebna tri »branja« in nestabilnost znotraj
koalicije upočasnjujejo parlamentarni proces odločanja« Vir: Redno poročilo
Komisije Evropskih skupnosti o napredku Slovenije pri vključevanju v Evropsko
unijo; Poročevalec Državnega zbora, št. 52/98, stran 60.

4 Redno poročilo Komisije o napredku Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo –
sklepi Državnega zbora:
1. Državni zbor se je seznanil s poročilom Evropske komisije in meni, da izraža real-

no stanje pripravljenosti Republike Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo.
2. Državni zbor Republike Slovenije pričakuje, da bo Vlada Republike Slovenije ugo-

tovila odgovornost za zaostanek pri ministrskih resorjih in se odločila za potrebne
ukrepe, tudi kadrovske.

3. Vlada Republike Slovenije naj do 10. decembra 1998 seznani Državni zbor z oper-
ativnim koledarjem ukrepov za odpravo zaostankov iz leta 1998 in dela v letu
1999.

4. Državni zbor pričakuje, da bo vlada v vseh predlogih zakonov zagotovila sklad-
nost s standardi pravnega reda Evropske unije.

5. Državni zbor Republike Slovenije zahteva od vlade, da ga dosledno, sproti in
celovito informira o vseh svojih odločitvah v zvezi z vstopom Slovenije v Evrop-
sko unijo in mu sproti dostavlja ustrezna gradiva.

Vir: Računalniška baza Državnega zbora, Sklepi DZ.
5 Glej: Ukrepi za zagotavljanje učinkovitejšega in kvalitetnejšega dela Državnega zbo-

ra, gradivo predsednika DZ, št. 020-02/92-95/156, Ljubljana, 2. 12. 1998.
6 »Zakonodajni postopek je še vedno prepočasen, za vsak zakon so še vedno potreb-

ne tri obravnave, nestabilnosti v koaliciji pa upočasnjujejo proces odločanja v parla-
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Precej bolj konstruktivno pa je Državni zbor odigral svojo vlogo pri
normativnem in institucionalnem prilagajanju za delovanje v razmerah
članstva v EU. Državni zbor je svoje prilagajanje gradil na dveh osnovnih
izhodiščih:
– Državni zbor mora v največji možni meri ostati akter oziroma imeti

možnost vplivanja na akterje, ki soodločajo na ravni EU;
– Zadev, o katerih se odloča v institucijah EU (v nadaljnjem besedilu:

zadeve EU), ni mogoče (več) razumeti kot zadeve zunanje politike,
ampak gre za zadeve notranjega, nacionalnega pravnega reda.

Pri odnosu med institucijami v nacionalni državi pri zadevah EU gre
za vprašanje notranje družbenopolitične ureditve, predvsem ureditve
odnosa med parlamentom in izvršilno oblastjo. Glede na to, da vlada
izvaja tisti del zakonodajne oblasti, o katerem se odloča v institucijah
EU, je zelo pomembno, kakšno vlogo pri oblikovanju nacionalnih stališč
ima parlament. Večja vloga kot doslej je nacionalnim parlamentom dana
v 1. protokolu k Pogodbi o ustavi za Evropo, po katerem institucije EU
neposredno posredujejo nacionalnim parlamentom dokumente o posve-
tovanju Evropske komisije, zakonodajni program in vse druge instru-
mente zakonodajnega načrtovanja ali politične strategije ter osnutke
evropskih zakonodajnih aktov. Prav tako je predviden neposreden odziv
nacionalnih parlamentov na osnutke zakonodajnih aktov v zvezi z
upoštevanjem načela subsidiarnosti. Vloga nacionalnih parlamentov je
pomembna tudi zaradi zagotavljanja legitimnosti sprejetim odločitvam
ter v zadevah EU tudi zmanjševanju demokratičnega primanjkljaja, saj
so odločitve dokončno sprejete na izvršilni ravni in ne v neposredno
izvoljenem predstavniškem telesu. V Sloveniji smo, zaradi vstopa in delo-
vanja v EU, sprejeli normativne podlage (ustavne spremembe, zakon,
poslovnik, odlok), ki so bile podlaga za institucionalizacijo in način ter
postopek oblikovanja odločitev, parlamentarni nadzor nad izvršilno
oblastjo in organizacijo služb parlamenta. Izhajajoč iz odločitve Repub-
like Slovenije, da postane polnopravna članica EU, je Državni zbor
dopolnil ustavo z določbami 3. a člena. V prvem odstavku je določeno,
da Slovenija lahko z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira Državni zbor z
dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, prenese izvrševanje dela su-
verenih pravic na mednarodne organizacije.

Na podlagi izvedenega referenduma je Državni zbor ratificiral pogod-
bo med Republiko Slovenijo in evropskimi skupnostmi in z njo prenesel
izvrševanje dela suverenih pravic na EU.

Kaj se je s to ratifikacijo zgodilo s pristojnostmi Državnega zbora –
nacionalnim parlamentom, ki po ustavi izvršuje zakonodajno funkcijo?
Ali je izgubil svojo vlogo, ali ga sploh še potrebujemo … to so vprašanja,
ki se pojavljajo v strokovni in laični javnosti in na katera so odgovori
pogosto pritrdilni.

Res je, da se pravni akti in druge odločitve, za katere je Republika
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Slovenija prenesla izvrševanje dela suverenih pravic na institucije EU,
dokončno sprejemajo v teh institucijah in da se je odločevalski proces
spremenil za vse veje oblasti v Republiki Sloveniji, tako zakonodajno,
izvršilno kot tudi sodno. Nacionalni parlament ne sprejema tistih
odločitev, ki se v EU sprejemajo z uredbami in ki se neposredno uporab-
ljajo v vseh državah članicah EU. Vlada, poslanci, Državni svet in 5000
volivcev niso več neposredni predlagatelji teh aktov, sodne pristojnosti se
razširijo tudi na sodišča evropskih skupnosti. Vlada oz. njeni predstavni-
ki so v skladu z ratificirano pogodbo neposredno pridobili pristojnost
soodločati v institucijah EU, vendar sta se politika in stroka v Sloveniji v
polni meri zavedali pomena demokratičnega primanjkljaja pri odločanju
v EU in nista sledili tistim državam članicam EU, ki so nacionalni parla-
ment, kot predstavniško telo, sledeč samo pogodbi, tako rekoč izpustile
iz odločevalskega procesa.

Z že omenjeno dopolnitvijo ustave je v četrtem odstavku 3. a člena,7
sledeč pozitivni izkušnji iz procesa približevanja Slovenije EU, po kateri
je, ob smiselni uporabi zakona o zunanjih zadevah, vsa izhodišča za
pogajanja, ki jih je vlada zastopala v institucijah EU, potrjeval Državni
zbor prek parlamentarnega Odbora za zunanjo politiko, dana Državne-
mu zboru pristojnost oblikovanja slovenskih stališč. Zakon o sodelova-
nju med Državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije,8 ki je bil
sprejet z dvotretjinsko večino navzočih poslancev v Državnem zboru,
določa, da Državni zbor sodeluje pri oblikovanju stališč Republike
Slovenije pri tistih zadevah, ki bi po svoji vsebini v skladu z ustavo in
zakoni spadale v njegovo pristojnost. Do teh predlogov sprejme stališča
Republike Slovenije, ki jih vlada uveljavlja v poteku pogajanj v instituci-
jah EU. 

Zgoraj povedano pomeni, da Državni zbor oziroma njegova delovna
telesa obravnavajo vse predloge zakonodajne narave in da v zvezi z njimi
sprejemajo odločitve – stališča Republike Slovenije. Vlada je dolžna ta
stališča uveljavljati. Le v primeru, kadar zaradi pogajanj v institucijah EU
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mentu. Predlog novega parlamentarnega poslovnika iz novembra 1998, ki na novo
določa zakonodajni postopek, ni bil potrjen, ker ni uspel zbrati dvotretjinske večine.
Marca 1999 pa so bili sprejeti določeni organizacijski ukrepi, katerih cilj je omogoči-
ti hitrejše sprejemanje zakonov, skladno z načrti, zapisanimi v državnem programu:
v času zasedanja državnega zbora so trije dnevi namenjeni izključno obravnavi
predlogov zakonov, povezanih z usklajevanjem zakonodaje s pravnim redom EU.«
Vir: Redno poročilo Komisije o napredku Slovenije pri vključevanju v Evropsko
unijo – 1999; Poročevalec DZ, št. 82/99, stran 96.

7 Četrti odstavek 3. a člena Ustave Republike Slovenije: »V postopku sprejemanja
pravnih aktov in odločitev v mednarodnih organizacijah, na katere Slovenija pre-
nese izvrševanje dela suverenih pravic, vlada sproti obvešča državni zbor o pred-
logih takih aktov in odločitev ter o svoji dejavnosti. Državni zbor lahko o tem spreje-
ma stališča, vlada pa jih upošteva pri svojem delovanju. Razmerja med Državnim
zborom in vlado iz tega odstavka podrobneje ureja zakon, ki se sprejema z
dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev.«

8 Uradni list RS, št. 34/04.
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oceni, da njihova uveljavitev ali popolna uveljavitev ni izvedljiva ali ne bi
bila v korist Republike Slovenije, lahko odloči drugače in o tem obvesti
Državni zbor ter navede okoliščine, ki so utemeljevale takšno ravnanje.

S temi ustavnimi in zakonskimi rešitvami je Državni zbor ohranil, v
sicer spremenjenem odločevalskem procesu, svojo zakonodajno vlogo,
pa tudi nadzorno funkcijo nad izvršilno oblastjo. Čeprav mandat, ki ga
Državni zbor daje vladi, ni pravno zavezujoč, ampak le politično, Držav-
nemu zboru ostajajo vsi instrumenti nadzora nad vlado od instituta
poslanskega vprašanja, interpelacije vladi ali posameznemu ministru,
ustavne obtožbe zoper predsednika vlade ali ministra, do nezaupnice
vladi v primerih, ko vlada ne bi spoštovala stališč, ustavnega in zakon-
skega položaja Državnega zbora oziroma ne bi v skladu z zakonom uve-
ljavljala stališč Republike Slovenije, ki jih je sprejel Državni zbor.

Predstavljene ustavne in zakonske rešitve so politična in pravna podla-
ga za delovanje Državnega zbora in njegovo maksimalno vključenost v
odločevalske procese v zvezi z zadevami EU. Drugače povedano lahko
ugotovimo, da ima Državni zbor – nacionalni parlament – priložnost za
svoje delovanje v okviru EU, da je, v okviru evropskega sistema in
ustavnega reda Republike Slovenije, ohranil svojo zakonodajno in nad-
zorno funkcijo. S takimi rešitvami je Slovenija kar najbolj ohranila vlogo
predstavniškega telesa in zmanjšala siceršnji demokratični primanjkljaj.

SVETOVANJE SOBRANJU

Predpostavke

Namen t. i. twinning projekta v Republiki Makedoniji je, z organiza-
cijskimi in vsebinskimi spremembami na institucionalni in postopkovni
ravni, pomagati usposobiti makedonski parlament, da bo lahko opravil
naloge v zvezi s približevanjem in harmonizacijo makedonske zakonoda-
je z acquis communautaire. Končni rezultati komponente 4 morajo
prispevati k usposobljenosti Sobranja, da bo na koncu projekta:
– popolnoma seznanjeno in sposobno opraviti harmonizacijo in prevzeti

acquis,
– imelo učinkovit zakonodajni postopek,
– imelo zadostno strokovno znanje o zadevah EU,
– imelo učinkovito organizacijsko strukturo.

Dosežek teh rezultatov pomeni popolnoma usposobljen Odbor za
evropske zadeve, novo organiziranost zakonodajno-pravne službe in
sprejem sprememb Poslovnika Sobranja, sprememb odloka o delovnih
telesih v zvezi z odborom za evropske zadeve in sprememb odloka o
organizaciji služb Sobranja.
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Izvedene aktivnosti 

Za ugotovitev obstoječega stanja in predstavitev ter usklajevanje predlo-
gov za spremembe v predpisih in praksi so bile izvedene naslednje
aktivnosti:
Sestanki in razgovori
– s predsednikom Sobranja o politični podpori in predstavitvi glavnih

pričakovanj ter ugotovitev in predlogov;
– z vodji poslanskih skupin o delu Sobranja, Poslovniku Sobranja,

strokovni pomoči poslanskim skupinam in o njihovi podpori predla-
ganim spremembam;

– s predsednico Zakonodajno-pravne komisije in predsednico Odbora
za evropska vprašanja o vlogi in položaju delovnih teles in o strokovni
podpori v harmonizacijskem procesu;

– z generalnim sekretarjem Sobranja v zvezi z racionalno in učinkovito
organizacijo služb Sobranja in rešitvami v Poslovniku; 

– z namestnikoma generalnega sekretarja o ustavnem položaju Sobranja
in njunem pogledom na spremembe v delu Sobranja in njegovih služb
zaradi pridružitvenega in harmonizacijskega procesa; razprave o
potrebnih spremembah Poslovnika;

– z visokimi javnimi uslužbenci (državnim svetovalcem za ustavna vpra-
šanja in vodjo sektorja za delovna telesa) o ustavni ureditvi, Poslovni-
ku in delu delovnih teles;

– z javnimi uslužbenci v Zakonodajnem sektorju o nalogah v njihovem
sektorju in delitvi dela za Sobranje in poslanske skupine;

– z javnimi uslužbenci pri Zakonodajno-pravni službi o vsebini njihove-
ga dela in drugih nalogah pravne pomoči za Sobranje;

– z javnimi uslužbenci, začasno dodeljenimi za pomoč Odboru za evrop-
ska vprašanja o nalogah odbora in njegovim razmerjem do drugih
delovnih teles in praktičnih vidikih dela;

– z vodji sektorjev zaradi seznanjanja z njihovim delom, razdelitvijo
nalog, problemih, s katerimi se srečujejo, in njihovim pogledom na
prilagajanje dela za harmonizacijski proces;

– vodjema twinnig projekta na makedonski in slovenski strani o predla-
ganih ukrepih in delitvijo pristojnosti med Sobranjem in vlado v zade-
vah EU;

– s sekretarjem Agencije za državne uslužbence o predlaganih spre-
membah Zakona o državnih uslužbencih;

– z veleposlanikom Republike Slovenije v Makedoniji o razmerah v
Makedoniji ter njegovih priporočilih za pomoč. 

Udeležba na plenarni seji Sobranja
Udeležba na plenarni seji Sobranja z namenom seznanjanja s proceduro
razprave in sprejemanja odločitev.
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Proučitev glavnih pravnih aktov:
– Ustava Republike Makedonije,
– Zakon o Vladi Republike Makedonije,
– Zakon o državnih uslužbencih,
– Poslovnik Sobranja Republike Makedonije,
– Odlok o ustanovitvi delovnih teles Sobranja,
– Pravilnik o notranji organizaciji in delokrogu v službah Sobranja Re-

publike Makedonije,
– Pravilnik o sistemizaciji in delovnih mestih v službah Sobranja Repub-

like Makedonije. 

Študijski obiski poslancev in uslužbencev v Državnem zboru in drugih institu-
cijah v Republiki Sloveniji
Organizirani so bili trije obiski za generalnega sekretarja Sobranja, nje-
gova namestnika, druge javne uslužbence ter predsednico Zakonodajno-
pravne komisije in Odbora za evropske zadeve (skupno 96 študijskih
dni). Namen obiskov je bil:
– seznanjanje z organizacijo in delovanjem Državnega zbora,
– seznanjanje z organizacijo in delovanjem služb Državnega zbora,
– seznanjanje z evropskimi zadevami, predvsem z organizacijo in delo-

vanjem Državnega zbora pred vstopom Republike Slovenije v EU ter
sodelovanjema z vlado in drugimi institucijami ter načinom obveš-
čanja javnosti,

– seznanjanje z zakonodajno-pravno podporo zakonodajnemu postop-
ku,

– seznanjanje z raziskovalno-dokumentacijsko dejavnostjo,
– seznanjanje z informacijsko podporo zakonodajnemu postopku,
– spoznavanje dobre prakse in možnosti njene implementacije v Sobra-

nju.

Seminar 
V Sobranju je bil organiziran dvodnevni seminar z naslovom »Republika
Makedonija na poti v Evropsko unijo prek izkušenj Republike Slovenije«,
na katerem so slovenski eksperti s teoretičnega in praktičnega vidika
predstavili delovanje zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti v pred-
pristopnem obdobju in v razmerah članstva v EU. Seminar, ki se ga je
udeležilo prek 100 poslancev in uslužbencev, je bil tudi medijsko zelo
odmeven, saj je bil v celoti predvajan na parlamentarnem TV-kanalu, o
njem pa je poročala večina televizijskih in radijskih postaj ter časopisov.

Monitoring
Projekt predvideva tudi spremljanje in analiziranje sprejemanja danih
predlogov ter sodelovanje pri njihovem implementiranju in izvajanju. 
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Glavne ugotovitve – analiziranje in pogled na zmožnosti Sobranja 
za izvedbo pristopnega procesa in harmonizacije

Glavne ugotovitve, ki so bile predstavljene makedonski strani: 
a) Splošne ugotovitve
– neučinkovita organizacija in s tem neplodne razprave na plenarnih

sejah, kar lahko zavre pravočasno harmoniziranje zakonodaje,
– dvotretjinska absolutna večina, določena v ustavi, za sprejem zakon-

odaje na področju organizacije in dela državne administracije, sodišč
in njihovih postopkov, lokalne samouprave, kar lahko ustavi harmo-
nizacijo na teh področjih, 

– delno neučinkovit zakonodajni postopek, predvsem prva obravnava,
– neučinkovita vloga delovnih teles, katerim je treba dati možnost, da

na svojih sejah rešijo večino vprašanj v aktih, ki so predloženi v obrav-
navo Sobranju in tako razbremenijo razpravo na plenarni seji, ki naj
poteka le o pomembnih političnih vprašanjih in o tistih, o katerih ni
bilo mogoče razčistiti na seji pristojnega delovnega telesa,

– nejasna delitev pristojnosti med delovnimi telesi Sobranja ter med
vlado in Sobranjem v zvezi z obravnavo evropskih vprašanj,

– neučinkovita organizacija zakonodajno-pravne podpore, 
– poslanskim skupinam ni zagotovljena strokovna pomoč, 
– neučinkovita organizacijska struktura parlamentarnih služb z nejasno

določenimi delovnimi procesi,
– veljavni Zakon o državnih uslužbencih v veliki meri pogojuje neučin-

kovito organizacijsko strukturo parlamentarnih služb, saj nerazumno
bolje nagrajuje vodstvene položaje kot pa strokovno svetovalno delo,
ki je ključnega pomena za delo parlamenta,

– Sobranju ni zagotovljena zadostna avtonomija,
– nezadostno število strokovno usposobljenih kadrov na splošno, pred-

vsem pa z znanjem tujih jezikov in poznavanjem evropskih vsebin. 

b) Posebna pozornost je bila namenjena evropskim zadevam. Ugotovljeno
obstoječe stanje kaže:

– delitev pristojnosti med vlado in parlamentom v procesu harmonizaci-
je je nejasna oziroma neustrezna,

– spremembe Odloka o ustanovitvi delovnih teles Sobranja, sprejete
lansko leto zaradi priprav na harmonizacijski proces, se ne izvajajo, 

– delitev nalog in pristojnosti med delovnimi telesi Sobranja za izvajanje
harmonizacijskega procesa ni učinkovita in precizna in s tem ne-
ustrezna.

Odlok daje pristojnost za preverjanje usklajenosti z zakonodajo EU za
vse predložene zakone v vseh obravnavah Odboru za evropska vprašanja
in tudi Zakonodajno-pravni komisiji. Te rešitve in pogledi ter pričakovan-
ja, ki so se pokazala v Sobranju, kažejo, da so naloge preverjanja sklad-
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nosti aquis communautaire in obravnava evropskih vprašanj v splošnem
narobe razumljena in postavljena. 

Priporočila

Na podlagi zgornjih ugotovitev so bila dana naslednja priporočila: 
– krepitev vloge delovnih teles, 
– organizacija in racionalizacija razprav na plenarni seji, s pomočjo po-

svetovalnega telesa predsednika Sobranja in vodij poslanskih skupin,
– poenostaviti zakonodajni postopek, 
– ustrezna delitev pristojnosti v harmonizacijskem procesu za uskla-

jenost zakonodaje z acquis med Sobranjem in vlado; vloga parlamenta
bi morala biti osredotočena na politična vprašanja in nadzor nad vlad-
nimi aktivnostmi v procesu harmonizacije, predvsem nad izvajanjem
državnega programa za pristop k EU in pogajalskimi izhodišči Make-
donije, 

– okrepiti sodelovanje med vlado in Sobranjem, predvsem pri pretoku
informacij o pridružitvenem procesu, programiranju dela Sobranja in
udeležbi vlade na plenarnih sejah in sejah delovnih teles,

– preoblikovati pristojnosti Odbora za evropska vprašanja in Zakonoda-
jno-pravne komisije, 

– združiti in okrepiti zakonodajno in pravno podporo,
– izboljšati organizacijsko strukturo parlamentarnih služb s spremem-

bami notranjih pravil in praktičnih metod dela,
– zagotoviti sredstva v proračunu za nove zaposlitve in usposabljanje

uslužbencev,
– organizirati tečaje tujih jezikov in seminarje ter delavnice o zadevah

EU za vse uslužbence,
– s spremembo Zakona o državnih uslužbencih zagotoviti parlamen-

tarno avtonomijo.
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PREDLOGI

Na podlagi zgornjih ugotovitev in priporočil ter načelnega soglasja make-
donske strani so bili izdelani konkretni predlogi za spremembe nasled-
njih aktov:

Odlok o ustanovitvi delovnih teles Sobranja Republike Makedonije

Odlok o ustanovitvi delovnih teles Sobranja daje pristojnost za prouče-
vanje vprašanj, ki se nanašajo na usklajenost predlogov zakonov z zako-
nodajo EU tako Odboru za evropska vprašanja kot Zakonodajno-pravni
komisiji. Ugotoviti je mogoče, da tako opredeljene naloge obeh delovnih
teles nejasno določajo njuno medsebojno razmerje, naloge Odbora za
evropska vprašanja pa tudi razmerja med njim in drugimi delovnimi tele-
si Sobranja. Prav tako odlok ne ureja ustrezno ustavnih razmerij med
Sobranjem in vlado v zvezi s harmonizacijo zakonodaje.

Glede na svoj ustavni in zakonski položaj ter strokovni potencial je za
oblikovanje in izvajanje procesa harmonizacije makedonske zakonodaje
z zakonodajo EU prvenstveno odgovorna vlada. Slednja že od leta 2003 v
skladu s svojim spremenjenim poslovnikom vsak predlog zakona opremi
z izjavo o usklajenosti z zakonodajo EU, za kar prevzema tudi odgov-
ornost. Sobranje in njegova delovna telesa pa, na podlagi načela delitve
oblasti, izvajajo pristojnosti zakonodajalca in pristojnosti političnega
nadzora nad delom vlade.

Izhajajoč iz tako opredeljenega položaja Sobranja je bilo v konkretnih
spremembah odloka predlagano, da Odbor za evropska vprašanja prven-
stveno nadzira strategijo in program vključevanja Republike Makedonije
v EU ter v tem okviru spremlja uresničevanje procesa harmonizacije, o
tem poroča Sobranju ter daje predloge, mnenja in priporočila delovnim
telesom Sobranja, vladi in organom državne uprave. Prvenstvena naloga
Zakonodajno-pravne komisije pa je preverjanje usklajenosti predloga
zakona, v katerega so vgrajene tudi določbe zaradi harmonizacije s
pravom EU, z ustavo Republike Makedonije, njenim pravnim redom in
pravno-tehnično obdelavo obravnavanega predloga. V proces harmo-
nizacije se morajo vključiti tudi druga delovna telesa Sobranja, ki vsako,
s svojega delovnega področja, obravnava predložni predlog zakona in
ugotavlja posledice, ki jih bo imel na širše družbenopolitično, gospo-
darsko, okoljsko ali drugo področje v makedonskem prostoru. 
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Odlok o organizaciji in nalogah služb Sobranja 
Republike Makedonije

Preučeni so bili Pravilnik o notranji organizaciji in delokrogu v službah
Sobranja, Pravilnik o sistemizaciji in delovnih mestih v službah Sobranja
ter drugi akti v zvezi z njima. Ugotovljeno je bilo, da naloge v službi
Sobranja niso jasno razdeljene na javne naloge, ki sodijo v delovno
področje Sobranja, in na spremljajoča dela na področju kadrovskega,
materialno-finančnega poslovanja, tehnična in podobna dela, ki jih je
treba opraviti zaradi nemotenega izvajanja javnih nalog, kar je nujno
izhodišče za organiziranje kakovostnega in učinkovitega dela služb ter
racionalnega delovnega procesa in procesa vodenja. Naloge niso razvrš-
čene v smiselne celote in posledično organizacijske enote, zaradi česar
prihaja do nepotrebnega podvajanja določenih opravil in s tem do pre-
malo učinkovitega delovnega procesa.

Organizacija služb je preveč horizontalno razdrobljena, ne upošteva
piramidalnega modela organiziranosti, po katerem naj bi ena organizaci-
jska enota vsebovala do štiri podenote. Piramidalni model zagotavlja tudi
učinkovito vodenje organizacijskih enot ter zahteva poznavanje področ-
ja, dostop do informacij ter izvajanje nalog po vnaprej določenih pristo-
jnostih, in kar je bistveno, odgovornostih za opravljanje nalog.

Sobranju in njegovim službam ni zagotovljena avtonomija parlamenta
(Grad, 2000: 78), kar pomeni, da ne more povsem neodvisno od izvršilne
veje oblasti organizirati svojega dela. Predvsem se pomanjkljivosti kažejo
pri regulatorni avtonomiji, saj Zakon o državnih uslužbencih ne upo-
števa specifičnosti dela v Sobranju, ker nerazumno bolje nagrajuje vod-
stvene položaje kot pa strokovno svetovalno delo, ki je bistvenega pome-
na za delo parlamenta. Tudi pri upravni avtonomiji se kaže prevelik
oziroma za parlament neprimeren vpliv Agencije za državne uslužbence,
ki daje soglasje k parlamentarnim predpisom o organizaciji in sistem-
izaciji služb ter ima odločilno besedo pri izbiri kadrov. Ne nazadnje je
treba ugotoviti tudi pomanjkanje finančne avtonomije, saj po veljavnih
predpisih in praksi Sobranje skoraj nima vpliva na svoj proračun, potem
ko ga posreduje vladi, ki ga lahko povsem samostojno spreminja brez
usklajevanja s Sobranjem. Res je, da državni proračun, katerega sestavni
del je tudi proračun Sobranja, dokončno sprejema Sobranje, vendar je
pričakovati, da bi javnost kot zelo nepopularno ocenila ravnanje Sobran-
ja, ki bi z amandmaji zvišalo svoj proračun. Izhajajoč iz zgornjih, podrob-
neje opisanih ugotovitev in na podlagi izkušenj iz Državnega zbora je bil
pripravljen predlog odloka o organizaciji in nalogah služb Sobranja z
organigramom.

Po tem predlogu službe vodi generalni sekretar, ki ima dva namestni-
ka. En namestnik vodi tri sektorje, ki opravljajo javne naloge, in sicer
Sektor za izvajanje dejavnosti Sobranja, Zakonodajno-pravni sektor in
Raziskovalno-dokumentacijski sektor. Drugi namestnik – direktor – vodi
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tri sektorje, ki opravljajo spremljajoča dela, in sicer Splošni sektor, Infor-
macijski (IT) sektor in Operativno-tehnični sektor. V vsakem sektorju je
ustrezno število oddelkov. Kot posebnost te organizacije dela so trije sek-
torji, ki so vezani, poleg na generalnega sekretarja, tudi na predsednika
in podpredsednike in vodje poslanskih skupin, kar je, zaradi specifičnos-
ti nalog in odgovornosti, smiselno. Gre za kabinet predsednika, ki izvaja
naloge izključno za predsednika in podpredsednike na podlagi njihovih
naročil in njim tudi odgovarjajo, na generalnega sekretarja so vezani
zgolj delovnopravno. Podobno je z novim sektorjem za pomoč poslan-
skim skupinam, ki opravlja naloge za poslanske skupine oziroma
poslance. Sektor za odnose z javnostmi bi sicer lahko bil tudi četrti sek-
tor v organizacijskem delu, ki opravlja javne naloge (torej pod vodstvom
namestnika generalnega sekretarja), vendar je mogoče bolj smiselna
organizacija, po kateri je, kot poseben sektor, vezan neposredno na gen-
eralnega sekretarja zaradi občutljivosti področja in korektnega, hitrega in
enotnega reagiranja do medijev in splošne javnosti.

Nova, bolj učinkovita organizacija (sistematizacija) delovnih mest bi
morala zagotoviti:
– opredelitev sektorjev dela glede na vsebinsko povezane delovne pro-

cese;
– opis delovnih mest, predvsem vodilnih, z jasno porazdelitvijo nalog in

z njimi povezanimi odgovornostmi;
– preprečitev podvajanje opravljanja istih nalog in
– odpravo izdajanja posebnih odredb generalnega sekretarja za izvedbo

običajnih nalog.

Zgoraj opisani predlog je bil ocenjen kot primeren za Sobranje, vendar
je, po njihovem mnenju, za njegovo implementacijo predhodno treba
spremeniti Zakon o državnih uslužbencih. Zato so bile pripravljene tudi
spremembe tega zakona po vzoru slovenskega zakona o javnih uslužben-
cih, ki upošteva avtonomijo parlamenta in drugih državnih organov, in
ki, med drugim, vsebuje splošno določbo, ki se glasi: »Drugi državni
organi in lokalne skupnosti lahko vprašanja, povezana s tem zakonom,
podrobneje uredijo s svojimi splošnimi akti.« Žal se je v preliminarni
razpravi izkazalo, da ni politične podpore za sprejem sprememb zakona.
Slovenski eksperti smo iskali nove poti, ki bi omogočile ustrezno reorga-
nizacijo služb Sobranja. Menili smo, da bi, če bi obstajala politična volja
in zavedanje o ustavnem položaju Sobranja, specifičnih potrebah parla-
mentarnega dela in njegove avtonomije, lahko našli podlago tudi v vel-
javnem Poslovniku. Glede na to se predlagane rešitve lahko uporabijo na
različne legalne načine, kar je prepuščeno v dokončno odločitev make-
donski strani. Kakorkoli že, makedonska stran bi morala v luči priprav v
procesu približevanja EU (decembra 2005 naj bi dobila status države
kandidatke) čim prej sprejeti vsaj najnujnejše ukrepe, ki so že na podlagi
veljavnih aktov mogoči in nujni, predvsem v Zakonodajnem sektorju in
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podpori Odboru za evropske zadeve. Predlagali smo vsaj naslednje
ukrepe: 1. ustanovitev novega Sektorja za pomoč poslanskim skupinam
in reorganizacijo ter okrepitev obstoječega Zakonodajnega sektorja.
Določeno število uslužbencev obstoječega Zakonodajnega sektorja se
prerazporedi v novi Sektor za pomoč poslanskim skupinam. Ostali, sku-
paj s svetovalci pri Zakonodajno-pravni komisiji in vsaj tremi novimi
dodatnimi pravniki, pa bi se osredotočili na podporo Zakonodajno-
pravni komisiji, s čimer bi bila vsa podpora zakonodajnim nalogam
Sobranja skoncentrirana v enem sektorju; 2. podpora Odboru za
evropske zadeve bi se morala okrepiti vsaj še s tremi novimi uslužbenci,
z univerzitetno izobrazbo in znanjem uradnih jezikov in poznavanjem
sistema EU. 

Poslovnik Sobranja

Predsednik Sobranja s sodelavci je pripravil novo besedilo Poslovnika, v
katerega so vključene tudi nekatere rešitve iz Poslovnika Državnega
zbora in je dobra podlaga za nadaljnje delo. Ne glede na to pa še vedno
ne vsebuje vseh elementov sodobnih poslovnikov, kot so racionalen
zakonodajni postopek, delitev dela med delovnimi telesi in plenumom
ter načrtovanje in organiziranje dela.

Ključne težave so naslednje:
– zakonodajni postopek je še zmeraj v precejšnji meri nasledek stare

skupščinske ureditve, ki je temeljila na načelu enotnosti oblasti,
čeprav bi moral slediti ustavnemu načelu delitve oblasti. Države, kjer
je to načelo v poslovnikih dosledno izpeljano, uporabljajo načelo
»posvojitve zakonskega predloga«. V skladu z njim predlog zakona, ki
je vložen v zakonodajno proceduro, parlamenta ne zapusti do končne
odločitve o predlogu. Podajanja zakonskega predloga med vlado in
parlamentom skozi posamezne obravnave v teh ureditvah ne poznajo;

– naloge delovnih teles, in s tem njihove pristojnosti do plenuma niso
razmejene med tako imenovana matična delovna telesa (MDT) in zain-
teresirana delovna telesa (ZDT). Predlaga se, da MDT obravnavajo
gradiva z njihovega delovnega področja in poročajo plenumu. ZDT pa
lahko tudi obravnavajo ta gradiva, vendar poročila ne pošiljajo plenu-
mu, ampak MDT, ki ga prouči v razpravi in se opredeli;

– čas za preučitev gradiva in za razpravo v delovnih telesih (6 dni pred
sklicem seje) je prekratek. Zato se razprave odvijajo na plenumu, kjer
pa, po naravi dela, ni mogoče nadomestiti kakovostne razprave z
delovnega telesa, kjer so lahko prisotni tudi zunanji strokovnjaki. Gre
za nekakšno nepotrebno podvajanje, ki ne prispeva h kakovosti in
učinkovitosti dela;
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– nezmožnost natančnejšega načrtovanja dela zaradi množice prek-
luzivnih rokov, ki se jih velikokrat sploh ni mogoče držati (npr. roki za
predložitev posamezne zakonodajne faze), in dejstvo, da poslovnik ne
predvideva organa, ki bi imel pristojnost, da na zavezujoč način načr-
tuje delo, tako za plenum kot delovna telesa in druge aktivnosti s spre-
jemom programa dela za obdobje nekaj mesecev. Poleg časovne ome-
jitve razprave poslancev in drugih udeležencev na seji bi lahko
predsednik, kolegij predsednika Sobranja ali drug organ določil čas
trajanja seje in čas obravnavanja posameznih točk dnevnega reda po
dnevih in urah. V zvezi s tem lahko tudi omeji čas trajanja razprav
poslancev in drugih udeležencev na seji, pri čemer lahko omeji tudi
čas trajanja razprav za poslanske skupine, vendar le v okvirih, ki bi jih
določal poslovnik.

Zajc (2000: 133) pravila zakonodajnega postopka deli na več osnovnih
skupin, in sicer:
a) pravila, ki strukturirajo postopek obravnavanja zakona in določajo

število obravnav zakona;
b) pravila, ki določajo način delitve dela med delovna telesa in plenarna

zasedanja ter sestavo in vlogo delovnih teles;
c) pravila, ki določajo razporeditev zakonodajnega dela znotraj parla-

mentarnega leta in meseca ter potreben čas za obravnavo posamezne-
ga zakona;

č) pravila, ki omogočajo sodelovanje oziroma dejavno udeležbo posa-
meznim udeležencem v zakonodajnem odločanju in določajo posebne
pogoje in roke za vstopanje v postopek;

d) pravila, ki določajo časovno trajanje razprav in odmorov, dolžino in
število nastopov posameznih poslancev ob vsakem vprašanju, ki je na
dnevnem redu;

e) pravila, ki veljajo za sprejemanje odločitev;
f) pravila, ki razporejajo pravice in dolžnosti med udeležence v zakon-

odajnem postopku.

Predlog Poslovnika:
– vnaša v zakonodajni postopek pozitivno parlamentarno prakso, pri-

merljivo s parlamentarnimi praksami zahodnoevropskih držav;
– racionalizira večkratno podvajanje iste vsebine pri različnih poslov-

niških institutih;
– poslovnik dosledneje razmejuje zakonodajno in izvršilno vejo oblasti v

okviru ustavno dopustnega;
– zagotavlja večjo samostojnost parlamenta v rednem zakonodajnem

postopku, glede interventnih ukrepov pa močnejšo vlogo vlade;
– uveljavlja povečano vlogo delovnih teles, predvsem matičnega v zako-

nodajnem postopku ter večjo vlogo stroke;
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– dosledno izpeljuje ureditev, da parlament postane »lastnik« zakona,
ko je predlog predložen v obravnavo parlamentu;

– uvaja novo vlogo organa, ki je lahko predsednik ali njegov kolegij, ki
dobiva pristojnost, da odloča o nekaterih vprašanjih proceduralne na-
rave, predvsem pa pristojnost, da na za vse zavezujoč način načrtuje
delo Sobranja.

Morebitne spremembe predloga poslovnika bi temeljile na naslednjih
izhodiščih:
– ohranijo se tri obravnave zakonodajnega postopka,
– poveča se vloga matičnega delovnega telesa,
– o tem, da se zakon ne sprejme, odloči lahko le Sobranje,
– odpravi se ponavljanje možnosti vsebinskega poseganja v besedilo

predloga zakona,
– vsaka obravnava predloga zakona naj ima povsem določen namen,

tako da naj ne bi bilo podvajanja.

Vse navedene morebitne spremembe predloga Poslovnika v zvezi z
zakonodajnim postopkom, delovnimi telesi in plenumom ter načrtovan-
jem dela so med seboj tesno povezane, zato bi bilo treba najprej sprejeti
odločitev o bistvenem delu, to je zakonodajnem postopku, ki je v nadal-
jevanju podrobneje prikazan.

Redni zakonodajni postopek

Prva obravnava predloga zakona (ta vsebuje uvod, besedilo členov in nji-
hovo obrazložitev) se opravi s posredovanjem zakona poslancem, v pri-
meru zahteve določenega števila poslancev pa se opravi splošna razprava
na seji Sobranja in odloči o tem, ali je predlog zakona primeren za nadalj-
njo obravnavo. Druga obravnava se opravi na MDT, Zakonodajno-pravni
komisiji in na plenarni seji. Pred sejo MDT je dana možnost, da se s pred-
logom zakona seznanijo poslanci in predlagajo amandmaje, razpravljajo
ZDT, kot tudi, da se opredeli delovno telo, pristojno za finančna vpra-
šanja. Vsa ta delovna telesa bodo v svojem mnenju podala MDT svojo
opredelitev do vprašanja in predlagala amandmaje k predlogu zakona.

Člani MDT opravijo na seji razpravo o posameznih členih ali delih
predloga zakona in vloženih amandmajih ter o njih glasujejo. MDT
pripravi poročilo, ki vsebuje dopolnjenI predlog zakona, kar pomeni, da
so v besedilo predloga zakona vključeni vsi sprejeti amandmaji na seji
delovnega telesa. Nato se opravi druga obravnava še na seji Sobranja, na
kateri poslanci opravijo razpravo o členih predloga zakona, ki so bili na
MDT spremenjeni in so k njim vloženi amandmaji, ter po končani
razpravi še glasujejo.
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Potem ko so poslanci opravili razpravo in odločanje v drugi obravnavi
na seji Sobranja, lahko takoj preidejo na glasovanje o zakonu v celoti, če
ni bilo amandmajev ali ti niso bili sprejeti oziroma preidejo v tretjo
obravnavo. Če so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmaji k manj kot
desetini členov predloga zakona, pa se lahko sklene, da se še na isti seji
opravi tretja obravnava predloga zakona. Za tretjo obravnavo se pripravi
in pravno-tehnično uredi besedilo predloga zakona, v katero se vgradijo
sprejeti amandmaji v drugi obravnavi na seji Sobranja. Ta naloga se
lahko s sklepom Sobranja naloži tudi vladi. K tako oblikovanemu gradi-
vu za tretjo obravnavo se amandmaji lahko vlagajo le k tistim členom, ki
so bili na seji Sobranja v drugi obravnavi spremenjeni. O njih se raz-
pravlja in glasuje na seji Sobranja, ki nato preide na glasovanje o pred-
logu zakona v celoti. Zgornje ugotovitve in predlagane rešitve so lahko
videti na prvi pogled radikalne, vendar omogočajo nadaljnjo racional-
izacijo dela in učinkovitost, ki bo omogočila Sobranju, da opravi svoj del
obveznosti v harmonizacijskem procesu.

SKLEP

Poudarjena vloga nacionalnih parlamentov, kot izhaja iz Pogodbe o
ustavi za Evropo, zagotavlja nacionalnim parlamentom, predvsem tistim,
ki so pred kratkim šli skozi proces politične modernizacije, da lahko
opravljajo, tudi v spremenjenem odločevalskem procesu v EU, funkcije
sodobnih parlamentov. Njihova naloga je, da nadgradijo svoje delovanje
za zagotovitev načel demokratičnosti, racionalnosti, preglednosti in
učinkovitosti ter ne nazadnje legitimnosti. Na tej poti je zagotovo dobro-
došla politična podpora in nujna strokovna pomoč. 

Evropski integracijski procesi pomenijo, ozko gledano, širitev eko-
nomskega prostora, širše gledano pa ravno dosego zgoraj omenjenih
načel. Legitimnost parlamenta se v vseh državah, zlasti v državah v pre-
hodu, povezuje tudi z učinkovitostjo njegovega delovanja. Slabosti v
delovanju, zamujanje s sprejemom pomembne zakonodaje, slabi zakoni,
ki jih je treba popravljati itd., lahko pomembno znižujejo njegov ugled v
javnosti (2000, Zajc, str. 36). Parlament je ogledalo demokratičnosti
družbe ter njen promotor in garant, še zlasti v državah, kjer ni oziroma ni
bilo zaupanja v predstavniško telo in druge institucije. Če državljani
nimajo zaupanja v parlament, je upravičeno pričakovati, da tudi njegovih
odločitev, sprejetih v zakonih, v katerih so določene pravice in obveznos-
ti državljanov in drugih oseb, ne bodo spoštovali.

Informacijska, vzgojna in mobilizacijska funkcija, ki jo ima sodobni
parlament na območju svoje države, se, kot lahko ugotovimo, z interna-
cionalizacijo parlamentov skozi svetovanje širi tudi izven meja države na
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druga območja. Svetovanje v tem pomenu pomeni prenašanje pozitivnih
in uspešnih izkušenj na določenem področju z enega območja na druga.
Ne bi mogli reči, da posamezna država oziroma njene institucije, v tem
primeru makedonski parlament, ne bi lahko tudi same, brez tuje pomoči,
prišle do enakih ali podobnih rešitev, vendar se pri tem postavlja
vprašanje učinkovitosti in smiselnosti takega početja. V uvodu je bilo
povedano, s kakšnimi problemi, objektivnimi in subjektivnimi, se sreču-
jejo države, ki želijo, zaradi izkazanega nacionalnega interesa, postati
članice EU.

Na koncu lahko ugotovimo tudi, da je interes medinstitucionalnega
sodelovanja obojestranski, tako države, ki prejema pomoč, kot države, ki
tako pomoč daje. Tako sodelovanje ni enosmerni proces, saj morata obe
strani razvijati partnerski odnos, ki temelji na sodelovanju in je podlaga
za bodoče skupno življenje in odločanje v EU. Interes držav, prejemnic
pomoči, je čimhitrejša izpolnitev pristopnih pogojev za vstop v EU, kar
pomeni tudi stabilnost, demokratični, institucionalni in gospodarski
razvoj, in je potreben predvsem zaradi urejanja notranjih razmer. Interes
Slovenije je stabilnost in gospodarski razvoj Zahodnega Balkana, zato je
v Deklaraciji o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah
EU v letu 2005,9 ki jo je sprejel Državni zbor, kot eno temeljnih prioritet,
določila pomoč tem državam pri njihovi čimhitrejši vključitvi v EU. Poleg
tega strateškega cilja pa pomeni sodelovanje veliko promocijo Slovenije
kot države in njenih institucij ter ekspertov, s čimer pa se odpirajo
možnosti sodelovanja tudi na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem,
izobraževalnem in drugih področjih v državah, ki prejemajo pomoč, in
državah, s katerimi Slovenija sodeluje kot izvajalka v projektih medinsti-
tucionalne pomoči.
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Zakon o plačah v javnem sektorju, Uradni list RS, št. 70/05- uradno
prečiščeno besedilo.

Zakon o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske
unije, Uradni list RS, št. 34/04.

Zakon o Vladi Republike Makedonije, Službeni vesnik na RM, št. 59/00,
12/03, 55/05 in 26/01-odločba ustavnega sodišča.

Zakon o Vladi Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 24/05 (uradno
prečiščeno besedilo).
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SODELOVANJE MED DRŽAVNIM ZBOROM IN
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE PO VKLJUČITVI 

V EVROPSKO UNIJO – PRVE IZKUŠNJE

Tatjana KRAŠOVEC1

Evropska unija (EU) je s številnimi skupnimi politikami in usklaje-
vanjem velikega dela preostalih javnih politik rezultat globalizacije
in hkrati prostor za nadaljnje medsebojno povezovanje držav.
Članstvo v EU ne prinaša zgolj omejitve suverenosti države članice,
temveč se s članstvom spreminja tudi vloga nacionalnih institucij,
zlasti izvršilne in zakonodajne veje oblasti. Način sprejemanja
odločitev v EU daje osrednje mesto izvršilni oblasti – vladi, zato so v
številnih državah članicah hkrati s povečanim obsegom prenosa
pristojnosti na institucije EU začeli krepiti položaj parlamentov v
procesih odločanja. Sodelovanje parlamenta že v zgodnjih fazah
oblikovanja nacionalnih izhodišč za odločitve (izhodišč, ki jih nato
vlada zagovarja v zakonodajnem procesu v EU), nadzor nad vlado v
procesu sprejemanja odločitev v EU, pomeni posredno sodelovanje v
odločanju in delno odpravlja razloge za trditev, da nacionalni parla-
ment ni več igralec v procesu odločanja. Na primeru Državnega
zbora Republike Slovenije prikazujemo, kako je k razreševanju teh
dilem pristopilo zakonodajno telo razmeroma mlade države in nove
članice EU. Prikazane so institucionalne podlage, s katerimi so bile
ustvarjene možnosti za aktivno poseganje slovenskega zakonodajalca
v proces sprejemanja odločitev v EU ter določeni načini in oblike
sodelovanja med Državnim zborom in vlado. Z empiričnimi podatki
potrjujemo, da je Državnemu zboru uspelo vzpostaviti vse potrebne
institucionalne podlage za to, da se s prenosom dela suverenosti v
izvrševanje na institucije EU njegov položaj zakonodajnega organa
ni bistveno poslabšal. Hkrati so empirični podatki tudi podlaga za
oceno, da je sodelovanje med institucijama na področju oblikovanja
slovenskih nacionalnih interesov in njihovega zagovarjanja v obliki
stališč dobro in da poteka nemoteno. 
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1 Mag. Tatjana Krašovec je vodja Raziskovalno-dokumentacijskega sektorja v
Državnem zboru Republike Slovenije.
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VLOGA PARLAMENTOV V POGOJIH ČLANSTVA V EVROPSKI UNIJI

Prevlada prava evropskih skupnosti in njegova neposredna uporaba
oziroma učinkovanje v državah članicah EU, tako za pravne in fizične
osebe in državne institucije, zastavljata vprašanje, kako zagotoviti ustre-
zen vpliv institucijam nacionalne države, zlasti parlamenta kot pred-
stavniškega in zakonodajnega telesa, ki mu je ljudstvo z volitvami zaupa-
lo upravljanje s suverenostjo, na demokratičnost procesov odločanja.
Zastavlja se vprašanje, ali so se s prenosom precejšnjega dela pooblastil
za sprejemanje zakonodaje na nacionalno vlado kot sestavni del Sveta
EU resnično zožile možnosti aktivnega sodelovanja nacionalnega parla-
menta in ali je še mogoče govoriti o tem, da nacionalni parlamenti ostaja-
jo zakonodajalci, ter kakšne funkcije parlamenti še opravljajo (prim.
Grad, 2003; Zajc, 2004, 2005). Vse pogosteje je prisotno tudi mnenje, da
se odločanje ne seli z nacionalne na druge ravni, temveč poteka na več
ravneh sočasno in z različno vlogo obstoječih in na novo nastajajočih
institucij. Vloga nacionalnih institucij, med njimi tudi in predvsem parla-
mentov, se spreminja in dobiva nove vsebine. Nacionalni parlamenti kot
institucije, ki predstavljajo prebivalce/volivce v mejah državnih – poli-
tičnih skupnosti in njihove interese in so vir legitimnosti sprejetim
odločitvam, spreminjajo svoje funkcije in se prilagajajo novo nastalim
razmerjem v nacionalnem in tudi v mednarodnem in nadnacionalnem
prostoru. Razmišljanja gredo vse bolj v smeri, da bi lahko nacionalni par-
lamenti s prilagoditvijo svojih funkcij odigrali pomembnejšo vlogo tudi v
procesu odločanja o evropskih zadevah. Več avtorjev (Loge 2002; Zajc,
2003) izpostavlja med drugim na novo definirano vsebino in obseg izo-
braževalne in informacijske funkcije nacionalnih parlamentov v razmer-
ju do državljanov, ki jih predstavljajo. Nacionalni parlamenti naj bi zago-
tovili ne le poglobljeno informacijo o predlaganih zakonodajnih in
drugih ukrepih na evropski ravni in njihovih možnih učinkih na nacio-
nalni prostor in nacionalne akterje, temveč naj bi z vključitvijo vseh zain-
teresiranih v politično razpravo (organiziranih skupin in posameznikov v
volilnih okoljih, prek razprav v specializiranih delovnih telesih, na kater-
ih bi lahko sodelovali zainteresirani predstavniki javnosti) prispevali k
preglednemu procesu oblikovanja stališč političnih akterjev v nacional-
nem prostoru. Prek pooblaščenih predstavnikov, v prvi vrsti nacionalnih
vlad in tudi poslancev v Evropskem parlamentu, pa bi zagotovili
ustrezno zastopstvo (predstavljanje) tako oblikovanih stališč v evropskih
arenah. Dejanska stopnja udejanjanja teh stališč pa ni odvisna le od
nacionalnih akterjev, temveč je v veliki meri rezultat številnih drugih
dejavnikov, kar pa terja širšo obravnavo in presega namen tega članka.

Empirične raziskave potrjujejo domneve, da se je hkrati s povečanim
obsegom prenosa pristojnosti na institucije EU v številnih državah član-
icah EU začel krepiti položaj parlamentov v procesih odločanja, in sicer z
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njihovo zgodnjo vključitvijo v oblikovanje nacionalnih stališč in z okre-
pljenim nadzorom nad vlado, ki je dejansko akter odločanja. Sodelovan-
je parlamenta že v zgodnjih fazah oblikovanja nacionalnih izhodišč za
odločitve (izhodišč, ki jih nato vlada zagovarja v zakonodajnem procesu
v EU), nadzor nad vlado v procesu sprejemanja odločitev v EU, pomeni
posredno sodelovanje v odločanju in delno odpravlja razloge za trditev,
da nacionalni parlament ni več igralec v procesu odločanja. V številnih
državah članicah so spremenjena razmerja praviloma zapisali tudi v
ustave, s katerimi so zavezali vlade, da za svoja stališča pridobijo mnenja
parlamentov in da jih v pogajalskih procesih znotraj procesov odločanja
v institucijah EU skušajo tudi uveljaviti. Hkrati pa so vzpostavili dodatne
mehanizme za bolj ali manj učinkovit nadzor nad vlado, pri tem pa osta-
jajo v mejah političnega in le deloma pravnega instrumentarija. Poleg
standardnih nadzornih mehanizmov (poslanska vprašanja in pobude,
interpelacije, razprave na plenarnih sejah in v specializiranih delovnih
telesih, zahteve za dodatne informacije, ki jih mora za razprave priskrbeti
vlada, preiskovalne aktivnosti parlamentov, glasovanje o nezaupnici
vladi) so parlamenti razvili nove instrumente za učinkovito izvajanje ex-
ante in ex-post kontrole nad izvršilno oblastjo za področje odločanja o
EU-zadevah. Na podlagi študij skandinavskih parlamentov jih je Dam-
gaard (Bergman in Damgaard, 2000) razvrstil v tri vrste:
– odbori za evropske zadeve,
– aktivno vključevanje specializiranih delovnih teles (matičnih za posa-

mezne javne politike),
– novi pristopi pri informiranju in novi viri informacij, ki ne obsegajo le

virov, ki jih posreduje vlada, temveč zagotavljajo tudi drug nabor
pomembnih informacij (informacije iz opozicijskih virov, informacije
evroskeptičnih političnih strank in skupin); dostop do elektronskih
virov, dostopnih na straneh institucij EU; posredovanje informacij iz
Evropske komisije, Evropskega parlamenta in drugih EU-institucij;
stalni predstavniki nacionalnih parlamentov pri Evropskem parlamen-
tu oziroma v Bruslju.2

Na primeru Državnega zbora Republike Slovenije bomo poskušali
pokazati, kako je k razreševanju teh dilem pristopilo zakonodajno telo
razmeroma mlade države in nove članice EU. Prikazali bomo institu-
cionalne podlage, s katerimi so bile ustvarjene možnosti za aktivno pose-
ganje slovenskega zakonodajalca v proces oblikovanja stališč Republike
Slovenije in sprejemanja odločitev v EU. Naš glavni namen je prikazati
nekaj empiričnih podatkov o obsegu in načinih vključevanja državnega
zbora in njegovih delovnih teles v odločanje v tako imenovanih evrop-
skih zadevah.

XXČETRTI DEL XX

2 Različni instrumenti za nadzor nad vlado v EU zadevah v vseh 25 državah članicah
EU so obširno prikazani tudi v drugem in tretjem dveletnem poročilu COSAC
(november 2004, maj 2005) – svetovni splet.
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VLOGA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE IN 
SODELOVANJE Z VLADO – INSTITUCIONALNI VIDIKI

Državni zbor Republike Slovenije (nadalje Državni zbor) je že vse od
samih začetkov pogajanj za vključitev Slovenije v EU aktivno sodeloval z
vlado in nadziral celoten proces. Razpravljal in potrjeval je vsa pogajal-
ska izhodišča, s katerimi je vlada vstopala v pogajanja s Komisijo. Poga-
jalska izhodišča na posameznih področjih so vsebinsko obravnavala 
specializirana delovna telesa (matična delovna telesa, pristojna za posa-
mezne javne politike) in se opredelila do ponujenih rešitev, Odbor za
zunanjo politiko pa je skladno z zakonom o zunanjih zadevah sprejel
končno odločitev in jo posredoval vladi kot politično podlago za nasto-
panje v pogajalskem procesu. Na ta način je bil Državni zbor ves čas sez-
nanjen s potekom pogajanj in z njihovo vsebino, kar je posledično
olajšalo tudi delo pri usklajevanju slovenskega pravnega reda z »acquis
communautaire«, spreminjanju posameznih zakonov in pozneje tudi pri
potrebnih ustavnih spremembah ter ratifikaciji pristopne pogodbe. Zave-
danje o pomembnosti aktivne vloge zakonodajnega organa tudi v pogo-
jih članstva v EU je botrovalo ustavni rešitvi (3 a. člen slovenske ustave),
ki zavezuje vlado:
– da pri sprejemanju pravnih aktov in drugih odločitev sproti obvešča

Državni zbor,
– Državni zbor pa lahko o tem sprejme stališča, ki jih vlada mora upo-

števati pri svojem delovanju v institucijah EU. 

Koliko pa so bile in še bodo odločitve vlade dejansko skladne z usmer-
itvami Državnega zbora oziroma koliko bo vladi dejansko uspelo uveljav-
iti takšna stališča v pogajalskem procesu, pa je lahko oziroma bo pred-
met političnih razprav, zagotovo ob vsakoletnem poročanju vlade
Državnemu zboru o delu v institucijah EU.

Razmerja med izvršilno in zakonodajno oblastjo so podrobno razčlen-
jena v zakonu o sodelovanju med Državnim zborom in vlado v procesu
obravnavanja zadev EU. Zakon je bil sprejet še pred dejanskim član-
stvom Slovenije v EU in omogoča Državnemu zboru sooblikovanje stališč
Republike Slovenije na tistih področjih, ki bi po vsebini sodila v pristo-
jnost Državnega zbora, če Slovenija ne bi prenesla dela svoje suverenosti
v izvrševanje na institucije EU. Državni zbor v rokih, ki jih zahteva delo v
okviru institucij EU, obravnava predloge stališč Republike Slovenije ozi-
roma izrazi namero, da bo predlog obravnaval, sicer se šteje, da vladni
predlog postane stališče Republike Slovenije. Predvideno je, da vlada ta
stališča uveljavlja v postopkih odločanja v institucijah EU, hkrati pa ji
zakon zagotavlja, da ohranja samostojnost pri opravljanju njenih funkcij.
Državni zbor lahko na predlog vlade ali na lastno pobudo obravnava tudi
druge zadeve EU. Najmanj enkrat na leto Državni zbor razpravlja o stan-
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ju v EU in položaju Republike Slovenije v njej na podlagi uvodne pred-
stavitve predsednika vlade. Državni zbor tudi sprejme stališča do poli-
tičnih usmeritev za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU v pri-
hodnjem obdobju. Vlada je dolžna Državnemu zboru predložiti podatke
o postopku sprejemanja akta v EU, poglavitnih rešitvah in ciljih predloga
akta ter o predvidenem času začetka obravnave in sprejema predpisa v
EU. Vlada pošlje Državnemu zboru oceno vplivov in posledic predloga
zadeve EU na Republiko Slovenijo. Ocena obsega zlasti oceno o potreb-
nosti sprememb predpisov, o posledicah za proračun, vplivih na gospo-
darstvo, na javno upravo, na okolje. Vlada lahko vsebino ocene vplivov
in posledic ter predloga stališč Republike Slovenije spreminja in dopol-
njuje.

V zakonu je poudarjena vloga vseh delovnih teles Državnega zbora.
Specializirana delovna telesa, pristojna za posamezne javne politike
(matična delovna telesa), se lahko opredelijo do predloženih izhodišč
vlade; svoja mnenja posredujejo pristojnemu delovnemu telesu – Odbo-
ru za evropske zadeve, ki mu je namenjena posebna vloga – na podlagi
izhodišč vlade in mnenj matičnih delovnih teles sprejme stališča Repub-
like Slovenije za vsa področja. Izjema je skupna zunanja in varnostna
politika, za katero je pristojen Odbor za zunanjo politiko. Delovna telesa
obravnavajo in odločajo o zadevah EU na sejah, ki niso odprte za javnost.
Po seji svoje odločitve sporočijo javnosti. O določeni zadevi EU lahko
razpravlja in sprejme stališča tudi Državni zbor kot celota na plenarni
seji, če tako zahteva najmanj četrtina poslancev, katero od pristojnih
delovnih teles ali kolegij predsednika Državnega zbora.

Zakon je tudi določil obveznost vlade, da do začetka članstva v EU
vzpostavi informacijski sistem za zadeve EU. Ta sistem je javno dostopen
v skladu z zakonom, ki ureja podatke javnega značaja.3 V maju 2004 je
Državni zbor razmerja med vlado in zborom in ustrezne prilagoditve
organizacije Državnega zbora in pravil notranjega delovanja še podrob-
neje razčlenil s spremembami poslovnika, in sicer je natančneje določil
sam postopek obravnave – faze tega procesa in tehniko izvajanja posa-
meznih opravil. Ustanovil je tudi Odbor za zadeve EU in opredelil njego-
vo področje delovanja ter dopolnil naloge Odbora za zunanjo politiko. V
poslovniku je določeno, da je sestava teh dveh odborov sorazmerna
glede na število poslancev, izvoljenih na istoimenskih listah. Odbor za
zadeve EU je bil sestavljen sorazmerno, sestave Odbora za zunanjo poli-
tiko pa do konca mandata niso spremenili. S tem je bil proces potrebnih
institucionalnih prilagoditev končan. 
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3 V času končne redakcije članka, v začetku novembra 2005, še ni bil dostopen prek
svetovnega spleta za vse zainteresirane. 
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ODLOČANJE DRŽAVNEGA ZBORA V EVROPSKIH ZADEVAH –
EMPIRIČNI PODATKI

S podatki o aktivnostih Državnega zbora in njegovih delovnih teles na
področju zadev EU v obdobju od maja 2004 do konca oktobra 2005
prikazujemo, koliko je uspelo Državnemu zboru udejanjiti ustavne, za-
konske pristojnosti in operacionalizirati poslovniške rešitve. To obdobje
zajema ne le začetek članstva Slovenije v EU, temveč tudi konec mandata
Državnega zbora tretjega sklica, volitve oktobra 2004 in konstituiranje
Državnega zbora, oblikovanje delovnih teles ter njihove aktivnosti v
enem letu delovanja Državnega zbora četrtega sklica.

Empirične podatke o delovanju Državnega zbora in njegovih delovnih
teles smo razvrstili in obdelali po treh skupinah, pri čemer v pretežni
meri sledimo tipologiji novih kontrolnih mehanizmov parlamentov nad
vladami, kot jih je opredelil Damgaard (2004):
– ustanovitev delovnih teles oziroma prilagoditev že obstoječih delovnih

teles, kjer na kratko prikazujemo začetek delovanja pristojnih delov-
nih teles skladno z ustavo, zakonom in poslovnikom: ustanovitev
Odbora za zadeve EU in delno prilagoditev Odbora za zunanjo poli-
tiko. Prikazujemo podatke o številu sej obeh pristojnih teles v dveh
obdobjih – od maja 2004 do oktobra 2004, ko se je končal III. mandat
Državnega zbora, in od novembra 2004 do konca oktobra 2005;

– prikazujemo podatke o udeležbi specializiranih (matičnih) delovnih
teles v procesu obravnavanja predlogov stališč Republike Slovenije za
posamezna področja in odločanje Državnega zbora na plenarnih
zasedanjih;

– bežno se dotikamo uporabe drugih virov informacij o zadevah EU. 

Ustanovitev delovnih teles, pristojnih za evropske zadeve – 
obdobje maj–oktober 2004

Na podlagi zakonskih in poslovniških določil je Državni zbor v maju
2004 ustanovil Odbor za zadeve EU, Odbora za zunanjo politiko pa ni
ustanovil na novo, saj je ta odbor kot pristojni odbor za področje zunan-
jih zadev že deloval. V obravnavanem obdobju sta odbora predvsem
obravnavala teme, povezane z delovanjem predstavnikov vlade v institu-
cijah EU, s poudarkom na sejah Sveta EU v različnih sestavah, nekatere
aktualne informacije, prioritete predsedovanja Nizozemske. Odbor za
zunanjo politiko je obravnaval tudi Deklaracijo o stališčih za začetek
delovanja Republike Slovenije v institucijah EU v letu 2004, ki jo je
Državni zbor sprejel maja 2004. Posebno pozornost je treba nameniti
spremljanju medvladne konference, ki je potekala 17. in 18. junija 2004 v
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Bruslju. Odbor za zunanjo politiko je bil ves čas sklepnega dela priprav
na konferenco sprotno seznanjen s potekom pogajanj, v odločilnem delu
pa je bil prek avdio konference v stalnih stikih s slovenskimi predstavni-
ki na konferenci in neposredno usklajeval in potrjeval predloge stališč za
pogajanja. Ti podatki dajejo podlago za oceno, da je tako Državnemu
zboru uspelo postati pomemben soudeleženec v procesu oblikovanja
slovenskih stališč v procesih odločanja o zadevah EU. Podatke o obeh
odborih pregledno prikazujemo v Tabeli 1.

Tabela 1: Ustanovitev in delovanje pristojnih delovnih teles v obdobju
maj 2004–oktober 2004

Aktivnosti Odbor za zadeve EU – OZEU Odbor za zunanjo politiko – OZP
Ustanovitev Maj 2004 Maja 2004 Državni zbor ni na novo 

ustanovil odbora.
Sestava Sestava odsevala sestavo Sestava ni bila spremenjena.

Državnega zbora.
Število sej Sestal na 8 sejah. Sestal na 16 sejah,

Obravnaval 28 točk, na 7 obravnaval zadeve EU.
večino na lastno pobudo.

Vsebinska Seje Sveta EU v različnih sestavah Seje Sveta EU za splošne in 
področja (obravnaval stališča zunanje zadeve;

slovenskih predstavnikov), Deklaracijo o stališčih do 
aktualna gradiva (informacija začetka delovanja Republike 

o paktu stabilnosti in rasti, Slovenije v institucijah EU 
o finančni perspektivi 2007–2013; v letu 2004; prioritete 

prioritete predsedovanja predsedovanja Nizozemske 
Nizozemske skupaj z OZP. skupaj z OZEU;

Od vlade ni prejel nobenega Spremljanje medvladne 
zakonodajnega predloga EU. konference 17. in 18. 6. v Bruslju.

Vir: Poročilo o delu Državnega zbora RS v mandatnem obdobju 2000–2004.

Ustanovitev delovnih teles, pristojnih za evropske zadeve, 
v mandatnem obdobju 2004–2008 in njihovo delovanje 

do konca oktobra 2005

V Sloveniji so 3. oktobra 2004 potekale volitve v Državni zbor, konstitu-
tivna seja Državnega zbora novega sklica pa je bila 22. oktobra 2004.
Državni zbor je Odbor za zadeve EU in Odbor za zunanjo politiko
ustanovil z odlokom 17. novembra 2004 in določil njune pristojnosti na
področju EU zadev ter ob tem izhajal iz zakona o sodelovanju med
Državnim zborom in vlado v zadevah EU. Podatke o ustanovitvi pristo-
jnih delovnih teles in njunem delovanju prikazujemo v tabeli 2, vsebino
odločitev pa v tabeli 3.
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Tabela 2: Ustanovitev in delovanje pristojnih delovnih teles v mandat-
nem obdobju 2004–2008 (november 2004–konec oktobra 2005)

Aktivnosti Odbor za zadeve EU – OZEU Odbor za zunanjo politiko – OZP
Ustanovitev 17. novembra 2004 17. novembra 2004
Sestava Sestava odseva sestavo Državnega zbora. Sestava odseva sestavo 

Državnega zbora.
Število sej Sestal na 42 sejah – 25 rednih in 17 nujnih sejah. Sestal na 35 sejah, 

na 13 obravnaval zadeve EU.
Vir: Podatkovna zbirka »Seje delovnih teles«.

Tabela 3: Vsebina odločitev pristojnih delovnih teles

Vsebinska področja
Odbor za zadeve EU – OZEU Odbor za zunanjo politiko – OZP
Seje Sveta EU v različnih sestavah, opredelil se je do predlogov
stališč, ki jih je pripravila vlada – praviloma jih je podprl, pri tem pa se
je oprl na mnenja matičnih delovnih teles, pristojnih za posamezne
javne politike; predlog stališč Slovenije do predsedovanja Slovenije
EU v letu 2007 oziroma 2008; predlog deklaracije o usmeritvah za
delovanje Republike Slovenije v institucijah EU v letu 2005 in pred-
nostne naloge Slovenije za delo v Svetu EU v letu 2005; pripravil
skupna izhodišča Državnega zbora za srečanje nacionalnih parlamen-
tov in Evropskega parlamenta na temo lizbonske strategije (marec
2005); predlog stališč do predlogov v zvezi z novo finančno perspekti-
vo; predlog stališč do pristopa Bolgarije in Romunije k EU in pristop
podprl; maja 2005 je organiziral tri javne predstavitve mnenj (10.,
11. in 12. maja) na teme: pogodba o ustavi za Evropo, lizbonska
strategija in kohezijska politika;. podprl projekt »Slovenska hiša v
Bruslju«; skupaj z Odborom za promet pripravil tudi stališče v poskus-
nem »testu nadzora subsidiarnosti«; skupaj z OZP obravnaval prior-
itete predsedovanja Združenega kraljestva in poudaril potrebo po
intenziviranju pogajanj o novi finančni perspektivi; obravnaval predlog
direktive o varstvu podzemnih voda pred onesnaževanjem; septembra
dal parlamentarni pridržek k predlogom sklepov Sveta EU o podpisu
in začasni uporabi sporazumov med EU in 13 državami o nekaterih
vidikih zračnega prevoza, ker dokumenti niso bili prevedeni v slovens-
ki jezik; se seznanil z informacijo o jezikovni ureditvi v EU in zagotavl-
janjem prevodov v prehodnem obdobju in jo sprejel; na podlagi
mnenja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dodal opozori-
lo, naj ureditev za sladkor ohrani pridelavo sladkorja v vseh območjih
skupnosti in izrazil nasprotovanje prenosu kvot med državami ter proti
enakem znižanju kvot v vseh državah; zavezal Ministrstvo za kmetijst-
vo, da poroča z zasedanja Sveta za kmetijstvo itd.
Vir: Podatkovni zbirki »Seje delovnih teles« in »Zadeve EU«.

Analiza aktivnosti Odbora za zadeve EU in sprejetih sklepov kaže, da
je odbor redno spremljal delo Sveta EU v različnih sestavah in potrjeval
izhodišča za udeležbo predstavnikov vlade ter skoraj v celoti podprl
predlagana izhodišča (tudi izhodišča za udeležbo Slovenije na zasedanjih
Evropskega sveta). Enako velja tudi za Odbor za zunanjo politiko. Odbor
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Seje Sveta EU za splošne in zunan-
je zadeve – obravnaval zadeve s
področja skupne zunanje in
varnostne politike; obravnaval tudi
nekatere pomembne dokumente:
zakon o ratifikaciji pogodbe o
Ustavi za Evropo ter predlog
deklaracije o usmeritvah za delo-
vanje Republike Slovenije v institu-
cijah EU v letu 2005 in prednostne
naloge Slovenije za delo v Svetu
EU v letu 2005; pripravil predlog
odločitev za Državni zbor o
stališčih RS do pristopa Bolgarije
in Romunije k EU in podpisa
pogodbe o pristopu k EU ter v sep-
tembru podprl še zakon o rati-
fikaciji pogodbe med EU in nave-
denima državama; podrl izhodišča
za udeležbo predsednika vlade na
zasedanju Evropskega sveta v
Bruslju junija 2005; podprl
stališča v zvezi z uredbo o pravilih
za obmejni promet na zunanjih
mejah članic EU s tem povezanimi
posledicami na izvajanje sporazu-
ma o obmejnem prometu s
Hrvaško; itd.
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za zadeve EU se je pri odločanju oprl na mnenja matičnih delovnih teles,
če so ta predhodno obravnavala gradiva in se opredelila do predloga
izhodišč, npr. Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Odbora za
gospodarstvo, Odbora za notranjo politiko in pravosodje, Odbora za
zdravstvo idr., oziroma odločal samostojno, če se matično delovno telo ni
opredelilo. Posebej je treba izpostaviti 1. sejo odbora, ki je potekala takoj
po ustanovitvi odbora 17. novembra 2004. Odbor je obravnaval predlog
stališč Slovenije do predsedovanja Slovenije EU v letu 2007 oziroma
2008. Stališče je sicer predlagala (stara) vlada, ki pa je opravljala le
tekoče posle, nova vlada pa po volitvah še ni bila imenovana. Na podlagi
sklepov odbora je Državni zbor sprejel stališče Republike Slovenije do
tega in tako dejansko nastopil v vlogi edinega odločevalca, ki je imel v
tistem trenutku vsa legalna in legitimna pooblastila za takšno odločanje.
S tem si je nedvomno pomembno utrdil svoj položaj v razmerju do
izvršilne veje oblasti. Pristojnima odboroma je v obravnavanem obdobju
brez večjih zapletov uspelo vzpostaviti učinkovite metode dela, pred-
vsem pa učinkovite poti komuniciranja z vlado in posameznimi področn-
imi resorji ter z matičnimi delovnimi telesi. Pri tem sta uporabila vse že
razpoložljive instrumente:
– uporaba EU portala (podatkovne baze vlade z vsemi dokumenti in akti

Komisije ter ustreznimi spremljajočimi dokumenti Vlade RS, kot so
predlog izhodišč za udeležbo, memorandumi z oceno možnih učinkov,
prikazom že sprejetih aktov na določenem področju itd.) kot informa-
cijskega orodja za lažje in učinkovito obveščanje;

– prakso dela matičnih delovnih teles iz obdobja, ko se je Slovenija
pogajala s Komisijo o članstvu v EU in so se praviloma vsa matična
delovna telesa vključila v obravnavo pogajalskih izhodišč ter svoja
mnenja posredovala Odboru za zunanjo politiko, ki je bil skladno z
zakonom o zunanjih zadevah pristojen za sprejetje stališč Državnega
zbora RS;

– že utečene poti medsebojnega sodelovanja (skupne seje);
– že uveljavljen pristop k izbiri določenih vsebin, ki sta jih odbora redno

obravnavala in jih obravnavata (npr. prioritete posamezne države
predsedujoče EU);

– pristojne strokovne službe Državnega zbora so zasnovale in pripravile
podatkovno zbirko4 znotraj informacijskega sistema Državnega zbora,
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4 Podatkovna zbirka se imenuje »Zadeve EU« in je zasnovana na enakih načelih kot
ostale podatkovne zbirke v okviru zakonodajnega postopka. Uporabnikom ponuja
informacije:
– vsebuje predlog stališč, ki jih pripravlja vlada kot predlog stališč Republike Slo-

venije,
– stališča matičnih delovnih teles,
– morebitne amandmaje pooblaščenih predlagateljev k predlogom stališč,
– stališča pristojnih delovnih teles, 
– morebitne odločitve državnega zbora v plenarni zasedbi o evropskih zadevah, 
– izjave za javnost predsednikov matičnih oziroma pristojnih delovnih teles.
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ki vsem zainteresiranim omogočajo vpogled v gradiva in sklepe v zvezi
z evropskimi zadevami ter učinkovito delo in pravočasno delovanje.
Pristojna odbora in tudi vsi ostali odbori skrbijo, da se podatkovna
zbirka redno polni z dokumenti in odločitvami. 

Praksa specializiranih (matičnih) delovnih teles in Državnega zbora 
v plenarni zasedbi v procesu obravnave zadev EU 

Specializirana delovna telesa Državnega zbora
Za vključevanje specializiranih delovnih teles Državnega zbora – to je
delovnih teles, pristojnih za posamezne javne politike, v obravnavo
zadev EU je v obdobju od začetka članstva Slovenije v EU značilno, da so
se vključila v obravnavo le nekaj zadev EU in ne vseh, kjer bi lahko
aktivno sodelovala in prispevala k sooblikovanju stališč Republike Slo-
venije, ter tako niso izkoristila vseh možnosti. Najpogostejša praksa je
vključitev v pripravo stališč zgolj do aktov, ki jih je obravnaval tudi
Državni zbor na podlagi 154 g. člena poslovnika Državnega zbora. To so
bili npr. dokumenti: predlog deklaracije o usmeritvah Slovenije za delo v
institucijah EU v letu 2005, prednostne naloge Slovenije v letu 2005 ter
sporočilo Komisije Evropskemu svetu in Evropskemu parlamentu o izva-
janju lizbonske strategije in finančne perspektive za obdobje 2007–2013,
ki so jih obravnavala skoraj vsa delovna telesa. Posamezni odbori pa so
bolj ambiciozno pristopili k izvajanju poslovniških možnosti. Evropske
zadeve so pogosteje uvrstili na dnevne rede svojih sej in dejavno sodelo-
vali pri spreminjanju in oblikovanju predloženih stališč, ki jih je vlada
ponudila kot podlago za stališča Republike Slovenije. To je posebej
opazno od junija 2005 dalje, ko lahko za večino odborov ugotovimo, da
so se večkrat vključili v obravnavanje zadev EU (na podlagi 154. h člena
poslovnika). Pretežno so obravnavala tiste zadeve, ki se nanašajo na
predloge zakonodajnih aktov Sveta EU in Evropskega parlamenta. Raz-
like v pogostosti obravnavanja na posameznih (matičnih) delovnih tele-
sih izhajajo med drugim tudi iz dejstva, da so se zakonodajni predlogi
pojavljali le na nekaterih področjih in ne za vse javne politike. Številčni
podatki za obravnavano obdobje so naslednji:
– od 24 delovnih teles jih je 14 na dnevne rede svojih sej uvrstilo tudi

zadeve EU,
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Natančna izvedbena navodila o obravnavanju evropskih zadev in vnosu podatkov v
podatkovno zbirko je oktobra 2005 obravnaval in potrdil kolegij predsednika
državnega zbora. Podatkovna zbirka »Zadeve EU« je tudi neposredno povezana z
vladnim »Portalom EU«, kjer so zbrani vsi dokumenti, ki jih evropske institucije
posredujejo državam članicam, in tudi dokumenti, ki jih slovenska vlada ter
posamezni resorji pripravljajo v odgovor nanje. Podatkovna zbirka bo prek sve-
tovnega spleta dostopna vsem zainteresiranim.
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– od tega je 6 delovnih teles to storilo le na eni seji (priprava stališč do
aktov, ki jih je obravnaval tudi Državni zbor na podlagi 154. g člena
poslovnika Državnega zbora),

– 8 delovnih teles je problematiko EU zadev obravnavalo na dveh, treh,
štirih sejah, eno delovno telo na petih sejah,

– od 130 sej, ki so jih ta delovna telesa (14) imela, so le na 27 sejah
obravnavala tudi zadeve EU.

Prikaz po posameznih delovnih telesih pa je naslednji:
Odbor za gospodarstvo (19/4)5 in Odbor za finance in monetarno poli-
tiko (20/5) sta obravnavala problematiko izvajanja lizbonske strategije in
nove finančne perspektive na skupni seji, podprla stališča vlade in
oblikovala svoje sklepe. Odbora sta tudi pripravila odgovore na vpra-
šalnik Evropskega parlamenta v zvezi s paktom stabilnosti in rasti ter
ekonomskim upravljanjem, ki ga je poslal nacionalnim parlamentom za
srečanje Odbora za ekonomske in monetarne zadeve s predstavniki iz
parlamentov držav članic (25. april 2005). Prav tako je odgovore pripravi-
la tudi Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ (17/3).
Odbor za evropske zadeve je vse odgovore zbral v celoto in jih kot
stališča Državnega zbora poslal v Bruselj ter določil tudi delegacijo
Državnega zbora, ki so jo sestavljali člani odborov za gospodarstvo, za
finance, nadzor proračuna ter za evropske zadeve. Odbor za gospodarst-
vo je obravnaval tudi informacijo o ponudbi Evropske komisije v okviru
multilateralnih trgovinskih pogajanj o liberalizaciji trgovine storitev in
zavezal Ministrstvo za gospodarstvo, da ga obvešča. Obravnaval je tudi
predlog zakona o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih in pripravil
stališča za Državni zbor. V začetku novembra pa je skupaj z Odborom za
zadeve EU obravnaval program reform za doseganje ciljev lizbonske
strategije, česar pa ni mogoče neposredno razvrstiti kot zadevo EU.

Odbor za okolje in prostor (9/3) je pozornost namenjal problematiki
varstva zraka (izpusti), varstva podzemnih voda, izvajanju skupne evrop-
ske politike na področju voda v Republiki Sloveniji. Odbor za promet
(20/4) je poleg obsežnega števila predlogov sklepov Sveta EU o podpisu
in začasni uporabi sporazumov med EU in 13 državami o nekaterih
vidikih zračnega prevoza obravnaval in sooblikoval stališča Državnega
zbora do poskusnega testa »nadzora subsidiarnosti« v zvezi z nadaljnjo
integracijo evropskega železniškega sistema in ugotovil, da so predlagani
akti skladni z načelom subsidiarnosti. 

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (14/3) je poleg dokumen-
tov, ki so jih obravnavala vsa delovna telesa na podlagi 154.g člena
poslovnika, skladno z že uveljavljeno prakso svojega delovanja, proak-
tivno posegal v politiko na področju kmetijstva. Decembra 2004 je na
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5 Števili v oklepaju število vseh sej (prvo) ter število tistih sej, na katerih je delovno
telo obravnavalo tudi zadeve EU (drugo).



288

svojo pobudo na nujni seji obravnaval informacijo o predlogu reforme
skupne tržne ureditve za sladkor. Sklepe je poslal Odboru za zadeve EU
in vladi, podprl prizadevanja vlade za ohranitev kvot in za ohranitev
pridelave sladkorne pese v Sloveniji ter tovarne za predelavo. Obravnaval
je tudi informacijo o izvajanju nitratne direktive in vladi predlagal, da
pripravi analizo stanja in predpisov v Sloveniji, ki urejajo to področje.
Kot zanimivost navajamo, da je poslancem v Evropskem parlamentu iz
Slovenije poslal pismo in jih povabil, da sodelujejo pri delu odbora. V
februarju 2005 je za člane odbora pripravil seznanitev s procesi odločan-
ja v EU s poudarkom na področju skupne kmetijske politike, maja pa
organiziral študijski obisk evropskih institucij in podrobno seznanitev s
kmetijsko politiko.

Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje (24/2) je obrav-
naval predloge stališč Republike Slovenije do nekaterih posebnih pro-
gramov (Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov, Temeljne pravice
in pravosodje, Varnost in varstvo svoboščin) in podprl vladne predloge.
Odbor za zdravstvo (12/3) je obravnaval predloga uredb o prehranskih
označbah in zdravstvenih trditvah za živila in o dodajanju vitaminov,
mineralov in drugih snovi živilom. Na zahtevo poslancev LDS je bila
junija sklicana nujna seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in
invalide (19/1) o predlogu direktive o določenih vidikih organizacije
delovnega časa, ker naj socialni partnerji ne bi bili seznanjeni s spre-
membo stališča Slovenije do možnosti uporabe klavzule »opt-out«. Seja
zaradi nujne zadržanosti pristojnega ministra ni bila izvedena. Ustavna
komisija je ob sprejemanju zakona o ratifikaciji pogodbe o ustavi za
Evropo s sklepno listino organizirala posvet in k sodelovanju povabila
predstavnike politike, strokovnih in drugih javnosti.

Analiza prikazanih empiričnih podatkov kaže, da je med specializiran-
imi odbori le nekaj odborov (Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Odbor za gospodarstvo, Odbor za finance in monetarno politiko,
Odbor za zdravstvo, Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih
financ, Odbor za promet, Odbor za notranjo politiko, javno upravo in
pravosodje, Odbor za okolje in prostor) dejansko nastopilo v vlogi soob-
likovalca slovenskih stališč za področje posameznih javnih politik.
Mogoče je trditi, da ti odbori opravljajo vlogo akterja tako v slovenskem
prostoru kot posredno tudi v evropskem prostoru, kolikor je to sploh
mogoče. V primeru nekaterih drugih delovnih teles pa so njihovi člani
(in predsedniki) s svojim znanjem in poznavanjem posameznih
področnih javnih politik prispevali k sooblikovanju stališč na Odboru za
zadeve EU. Na splošno pa velja, da delovna telesa Državnega zbora še
niso dovolj izkoristila možnosti (zakonskih in poslovniških). Praviloma
se ne vključujejo v obravnavanje predlogov izhodišč Republike Slovenije
za nastope predstavnikov vlade na zasedanjih Sveta EU v različnih ses-
tavah in ne prispevajo opaznega deleža k sooblikovanju posameznih
javnih politik, tako na ravni EU kot doma. 
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Tehnična podpora za takšno ravnanje je na voljo (EU portal, on-line
dostop do podatkov in informacij, podatkovna zbirka v informacijskem
sistemu Državnega zbora). Tudi strokovna podpora je bolj ali manj zago-
tovljena na vseh delovnih telesih (vsi strokovni delavci na odborih so bili
deležni izobraževanja s področja zadev EU). Odprto pa ostaja vprašanje,
kolikšna sta dejanski interes in pripravljenost poslancev vključiti se v te
procese – kolikšno je dejansko vedenje o tem, zavedanje o pomenu in
stopnja pripravljenosti za delovanje – rezultati ankete med poslanci
kažejo, da »kulturna kapaciteta« ni ravno visoka, kot za »cultural capaci-
ty« ugotavlja Drago Zajc v raziskovalnem poročilu (Zajc, 2004; Zajc,
2005). Zaradi večje objektivnost pa smo dolžni opozoriti, da je treba
podatke o vključevanju delovnih teles v proces odločanja o zadevah EU
razumeti tudi z vidika značilnosti obdobja. Prvo leto članstva v EU
pomembno zaznamuje dejstvo, da je bilo 2004 volilno leto v Evropski
parlament, da se je zamenjala sestava Komisije, kar je nedvomno vpliva-
lo na zakonodajno aktivnost v okvirih EU, ki je bila manj intenzivna.

Odločanje o zadevah EU na plenumu
Dejavnost Državnega zbora RS v plenarni zasedbi na področju EU zadev
za čas od začetka članstva Slovenije v EU prikazujemo v Tabeli 4, in sicer
ločeno za obdobje od maja do oktobra 2004 in od novembra 2004 do
konca oktobra 2005. 

Tabela 4: Aktivnosti Državnega zbora v plenarni zasedbi

Aktivnosti Državnega zbora 
Maj 2004–oktober 2004 November 2004–konec oktobra 2005
Sprejeto poglavje v poslovniku Državnega zbora –
razčlenjuje določbe zakona o sodelovanju med
Državnim zborom in vlado v procesu obravnavanja
zadev EU (členi od 154.a do 154.m) na seji 12.
maja 2004 in ustanovitev Odbora za zadeve EU;
dopolnitev pristojnosti Odbora za zunanjo politiko,
maj 2004.
Sprejeta deklaracija o stališčih do začetka delo-
vanja Republike Slovenije v institucijah EU v letu
2004 (12. maj 2004).
Potrditev izvolitve poslancev iz Republike Slovenije
v Evropski parlament (48. izredna seja 5. 7. 2004).

Sprejel je stališča Republike Slovenije do pristopa Bol-
garije in Romunije k EU in podpisu pogodbe o pristopu
k EU (8. izredna seja, 22. april 2005).
Sprejel zakon o ratifikaciji pogodbe o pristopu Bolgari-
je in Romunije k EU in podpisu pogodbe o pristopu k
EU (9. izredna seja, 26. september 2005).
Zakon o dvojnem označevanju cen v evrih in tolarjih
(10. redna seja, 24. oktober 2005).

Vir: Podatkovni zbirki: »Seje Državnega zbora« in »Magnetogrami sej DZ«.
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Ustanovitev Odbora za zadeve EU in Odbora za zunan-
jo politiko 17. novembra 2004.; na tej seji je Državni
zbor tudi obravnaval in sprejel stališče Republike
Slovenije do predsedovanja Slovenije EU, in sicer kot
tisti subjekt odločanja v Sloveniji, ki je edini razpolagal
z vsemi legalnimi in legitimnimi pooblastili za takšno
odločanje v danem trenutku.
Ratifikacija pogodbe o ustavi za Evropo s sklepno 
listino (6. izredna seja, 1. februar 2005).

Sprejel je Deklaracijo o usmeritvah za delovanje
Republike Slovenije v institucijah EU v letu 2005 in
prednostne naloge Slovenije za delo v Svetu EU v letu
2005 (4. redna seja, 29. marec 2005).
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Podatki o obravnavanju zadev EU na plenarni seji kažejo na to, da je
Državni zbor svojo vlogo v procesih odločanja in nadzora nad vlado izva-
jal skladno s pričakovanji. To velja še posebej, če upoštevamo, da je šlo v
prvem obdobju (od maja do oktobra 2004) za predvolilni čas, ko se običa-
jno pozornost poslancev usmeri na prihajajoče kandidacijske postopke
in predvolilno kampanjo. Po volitvah pa je bila pozornost poslancev
usmerjena v prvi vrsti v oblikovanje koalicije in privajanje novim
vlogam, tako pri koalicijskih kot opozicijskih strankah. Pri obravnavanju
zadev EU je bilo še vedno zaznati razmeroma visoko stopnjo nacionalne-
ga soglasja (npr. glede predsedovanja Slovenije EU, skoraj soglasna
potrditev pogodbe o ustavi za Evropo, malo kritičnih glasov pri obravna-
vanju prednostnih nalog Slovenije v EU v letu 2005). V tem obdobju niti
ni bilo dosti možnosti, da bi Državni zbor svojo vlogo akterja v teh proce-
sih lahko odigral opazneje in z bolj odmevnimi posegi, saj ni bilo vsebin-
skih niti drugih razlogov za kaj takega. Izjemo bi lahko, po našem
prepričanju pa celo morala, pomenila ratifikacija pogodbe o ustavi za
Evropo, ki bi jo Državni zbor moral izkoristiti za obogatitev in poglobitev
vsebine ene svojih temeljnih funkcij – funkcije informiranja, osveščanja
in izobraževanja državljanov Slovenije o zadevah EU. S tem bi prispeval
k večji demokratični naravi obravnave in sprejemanja ustave za Evropo
ter prek vključevanja institucij civilne družbe in neposredno prek komu-
nikacije z državljani prispeval k zmanjševanju demokratičnega priman-
jkljaja. Te priložnosti ni izkoristil, kot je ni izkoristila vsa slovenska poli-
tična elita. Kljub temu pa si dovoljujemo trditi, da je v tem prvem letu
Državni zbor deloval skladno s svojimi pristojnostmi. Brez zavedanja
pomena vloge, ki jo lahko in mora imeti nacionalni parlament, ki je med
poslanci prisotno, bi izvršilna oblast Državni zbor večkrat zaobšla, pa
čeprav bi to bilo le iz razlogov »izogibanja nepotrebnemu zavlačevanju«
(glede na to, da Državni zbor praviloma potrdi vse, kar mu vlada predloži
na področju zadev EU). Pričakujemo, da bo Državni zbor to svojo vlogo
nadaljeval, neprestano iskal nove načine in priložnosti za sodelovanje in
večkrat proaktivno deloval ter s tem krepil svojo avtonomijo. 

Uporaba drugih informacijskih virov

Poslanci in strokovni delavci imajo možnost dostopa do številnih infor-
macij o zadevah EU (dejansko do vseh javnih informacij, poslanci in
posamezni strokovni delavci tudi do morebitnih tajnih podatkov):
– prek EU-portala, 
– posebne podatkovne zbirke »Zadeve EU« v informacijskem sistemu

Državnega zbora, 
– prek interneta,
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– bogate zbirke uradnih listov evropskih skupnosti in drugih publikacij
ter knjig v knjižnici in dokumentaciji Državnega zbora,

– prek obiskov pri institucijah EU – sestanki, študijski obiski, seminarji,
in pri nacionalnih parlamentih držav članic EU,

– Državni zbor ima svojega predstavnika pri Evropskem parlamentu,
– praktično vse poslanske skupine imajo stike s poslanci iz Slovenije v

Evropskem parlamentu in praviloma tudi s sorodnimi poslanskimi
skupinami v Evropskem parlamentu ter v marsikaterem nacionalnem
parlamentu,

– možnosti za izobraževanje ob izkazanem interesu o institucijah EU, pa
tudi o posameznih javnih politikah.

Tehnična in strokovna podpora je na voljo (sodobni komunikacijski
kanali in ustrezna oprema, usposobljeni strokovni delavci v Državnem
zboru), treba je le izkoristiti vse možnosti. To pa je pogojeno ne le s
pripravljenostjo sodelovati, temveč predvsem z znanjem in zavedanjem
vloge posameznega poslanca kot člana nacionalnega predstavniškega in
zakonodajnega organa ter njegovih delovnih teles in pomena tega organa
ter avtonomnega položaja Državnega zbora v sistemu delitve oblasti. 

SKLEP

Državnemu zboru RS je v obdobju priprav na članstvo in neposredno po
začetku članstva Slovenije v EU uspelo vzpostaviti vse potrebne institu-
cionalne podlage za to, da se s prenosom dela suverenosti v izvrševanje
na institucije EU njegov položaj zakonodajnega organa ni bistveno po-
slabšal. Sprememba ustave, sprejetje zakona o sodelovanju med Držav-
nim zborom in vlado na področju zadev EU, ustrezna prilagoditev
poslovniških določil, jasna določitev pristojnosti v odloku o ustanovitvi
delovnih teles, prilagoditev organizacijske strukture in vzpostavitev in-
formacijskih podlag za to zagotavljajo realne podlage za ohranitev
položaja Državnega zbora Republike Slovenije v razmerju do vlade.
Empirični podatki o delu Državnega zbora, s poudarkom na delu Odbora
za zadeve EU in Odbora za zunanjo politiko, za obdobje, ko je Slovenije
članica EU, dajejo podlage za oceno, da se Državni zbor, vsaj člani teh
dveh odborov in v določeni meri tudi matičnih delovnih teles, zavedajo,
da jim je zaupana vloga sooblikovanja stališč Republike Slovenije in nad-
zora nad vlado v procesu odločanja v EU, da poznajo delovanje EU, vsaj
okvirno (v posameznih primerih podrobno) poznajo javne politike EU in
pravne akte s teh področij, da so pripravljeni aktivno spremljati dogajan-
je v EU in se dodatno izpopolnjevati na teh področjih. To pa hkrati ne
pomeni, da se je vloga vlade oziroma njen pomen zmanjšal, prej nasprot-

XXČETRTI DEL XX



292

no. Vlada je nesporno ohranila svoj položaj v razmerju do Državnega
zbora, ko gre za področje EU-zadev in ga deloma celo okrepila, saj ima
praviloma v rokah iniciativo – oblikuje predloge stališč, do katerih se
Državni zbor oziroma pristojni telesi opredeljujeta in jih le občasno
spreminjata. Ni še bilo situacije, ko bi bil predlog stališč zavrnjen oziro-
ma pomembno spremenjen. Iz do sedaj opravljenega dela in sodelovanja
med Državnim zborom in vlado je mogoče sprejeti »začasen« sklep, da je
sodelovanje med institucijama na področju oblikovanja slovenskih
nacionalnih interesov in njihovega zagovarjanja v obliki stališč dobro in
da nemoteno poteka. Za bolj trdno in dolgoročno oceno pa bo treba
počakati daljše obdobje in preveriti, ali je katera od vključenih strani
naletela na ovire pri sodelovanju in kakšne narave so te ovire bile
(tehnične, politične, strokovne). 
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EVROPSKI PARLAMENT: PRISTOJNOSTI IN
DEJAVNOSTI Z VIDIKA GLOBALIZACIJE

Cirila TOPLAK*

Evropski parlament je od prvih neposrednih volitev leta 1979 in
skromnih prvotnih pristojnosti z vsako stopnjo krepitve evropskih
integracij vztrajno pridobival pomen. Ker je Evropska unija danes
globalna velesila, vsaj po določenih kazalcih, so tudi politične ambi-
cije njenih skupnih institucij že daleč presegle zgolj evropske okvire.
Zato ni presenetljivo, da si Evropski parlament prizadeva odigrati
dejavno vlogo tudi pri prepoznavanju in usmerjanju procesov global-
izacije. Vsebine in načini dela Evropskega parlamenta v zvezi z glob-
alizacijo presegajo zgolj deklarativnost; dejanska učinkovitost teh
dejavnosti pa je težko merljiva in vprašljiva, saj si parlament poleg
pravičnejše globalizacije sočasno prizadeva še za druge cilje.

XXČETRTI DEL XX

* Dr. Cirila Toplak, docentka na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.



296

UVOD

Zadnje, šeste volitve v Evropski parlament, na katerih so prvič volili
državljani 25 držav članic razširjene Evropske unije, so bile skoraj
natanko 30 let po odločitvi o ustanovitvi Evropskega parlamenta. Zgo-
dovinska odločitev je bila sprejeta 10. decembra 1974 na pariškem
srečanju na vrhu predsednikov držav in vlad držav članic Evropske skup-
nosti, ki je tedaj štela 9 članic. Pravna oblika odločitve je postal Akt o
izvolitvi predstavnikov Evropskega parlamenta z neposrednimi sploš-
nimi volitvami z dne 20. septembra 1976.

Odločitev o ustanovitvi Evropskega parlamenta je bila z vidika vizij
razvoja evropskih integracij pomembna zmaga držav članic, ki so prihod-
nost združene Evrope videle v vse večjem integracionizmu. V 40. in 50.
letih prejšnjega stoletja je še obstajalo nejasno razmerje sil med tistimi,
ki so se zavzemali za omejeno, medvladno obliko sodelovanja v Evropi,
torej zlasti Veliko Britanijo, ki so jo običajno podpirale skandinavske
države in Irska, in tistimi, ki so prisegali na daljnosežnejšo nadnacional-
no integracijo v specifičnim evropskim razmeram prilagojeni federalni
obliki – to je bila večina kontinentalnih članic na čelu s Francijo, Italijo,
Belgijo, Nizozemsko in pozneje Zahodno Nemčijo (Den Boer, 1997: 166).
Potem ko Svetu Evrope takoj po koncu druge svetovne vojne ni uspelo
pridobiti statusa nadnacionalne institucije, je bila Evropska skupnost za
premog in jeklo, ustanovljena leta 1951, prva nadnacionalna organizacija
v Evropi, ki je imela nadnacionalno zakonodajno/izvršno, tako imeno-
vano Visoko oblast, in posvetovalno Skupščino. Skupščina ESPJ je bila
tudi predhodnica Evropskega parlamenta. 

Ob vsaki naslednji reviziji pogodb o evropskih skupnostih od usta-
novitve EGS in EURATOM-a do Pogodbe o EU in nazadnje Pogodbe iz
Nice se je politična integracija, katere so se ob previdnem poglabljanju
prvotno zastavljenega gospodarskega sodelovanja integracionisti nade-
jali, samo krepila.1 Čeprav se je Evropska skupnost ves čas svojega razvo-
ja soočala s številnimi, pogosto resnimi krizami (neuspeh Evropske
obrambne skupnosti leta 1954, konfliktni pogledi na članic na članstvo
Velike Britanije in vpliv ZDA, gospodarske krize v 70. letih, težavno spre-
jemanje evropske ustave in velika širitev leta 2004), je integracionizem
vztrajno pridobival »politični teren« na račun medvladnega sodelovanja.
Evropski parlament je v tem prerazporejanju odločevalske moči odigral
pomembno vlogo, ki mu sprva nikakor ni bila dana. 
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POSTOPNA KREPITEV PRISTOJNOSTI EVROPSKEGA PARLAMENTA

Edina pomembna pristojnost predhodnice Evropske parlamenta Skup-
ščine ESPJ je bila možnost izreka nezaupnice Visoki oblasti (pozneje
Komisiji) z dvotretjinsko večino. Člani Skupščine so bili izbrani pred-
stavniki parlamentov držav članic in so torej imeli dvojni mandat.

Po podpisu Rimske pogodbe oz. ustanovitvi EGS in EURATOM-a je
začela delovati enotna Evropska parlamentarna skupščina za vse tri
evropske skupnosti, katere 142 poslancev se je prvič sestalo v Strasbour-
gu 19. marca 1958. Leta 1962 se je zanjo uradno uveljavil naziv Evropski
parlament, ki je docela upravičen šele od prvih neposrednih volitev 7. in
10. junija 1979, ki so bile prve neposredne nadnacionalne volitve v
evropski zgodovini. Pristojnosti neposredno izvoljenih evropskih poslan-
cev so bile omejene na posvetovalno vlogo pri Evropskem svetu in nad-
zor nad delovanjem Evropske komisije.

Rimski pogodbi sta uvedli, ne pa tudi predpisali, posvetovalni posto-
pek. Mnenje Evropskega parlamenta je za Svet in Komisijo sprva pome-
nilo zgolj formalnost, o katere (ne)upoštevanju Parlamenta nista niti
redno obveščala. Evropski poslanci so sčasoma poskrbeli za uveljavitev
posvetovalnega postopka prek parlamentarnega poslovnika in drugih
aktov. Po posvetovalnem postopku je moral Svet pred sprejetjem zakon-
odajnega predloga Komisije pridobiti mnenje Parlamenta, ki ga je ta
izdal v obliki resolucije. Svet je imel pravico obiti mnenje Parlamenta, da
se ne bi postopek odločanja preveč zavlekel, kar se je zgodilo na primer
leta 1986, ko je Svet pred Evropskim sodiščem vložil tožbo proti Parla-
mentu, ker so parlamentarni proračunski amandmaji presegli dogovor-
jeno višino razpoložljivih sredstev. V takih primerih je posvetovalni
postopek predvidel spravni odbor (Pondelek, 2004: 6), zadnjo besedo pa
je seveda ohranil Svet. Posvetovalni postopek se je v 80. letih uveljavil
tudi za druga področja, npr. Socialno listino in sploh ob pomembnih
spremembah besedil zakonodajnih aktov. 

Že leta 1970 je Evropski parlament pomembno razširil svoje nadzorne
pristojnosti na proračunskem področju, saj je proračun poslej lahko tudi
zavrnil, potrjeval pa je tudi zaključni račun. Po prvih neposrednih volit-
vah leta 1979 je Evropsko sodišče razveljavilo akt, pri sprejetju katerega
Svet ni pridobil mnenja Parlamenta. To je bil pomemben precedens:
institucionalno ravnotežje v Evropski skupnosti se je nekoliko prevesilo
v prid Parlamentu, saj so ga ostala telesa morala obvezno upoštevati v
postopkih odločanja, če naj bi bili ti demokratični.

Enotni evropski akt leta 1987 je Parlamentu dodelil nove pristojnosti:
uvedel je postopek privolitve in postopek sodelovanja. Postopek sodelo-
vanja je predvideval dvakratno branje zakonodajnih predlogov, ki jih je
Parlament lahko potrdil, dopolnil ali zavrnil, in sicer zlasti na področjih
enotnega trga, znanosti, regionalnega razvoja, ekonomske in socialne
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kohezije, tehničnega razvoja itd. Z dodatnimi pristojnostmi Parlamenta
so se odnosi med evropskimi institucijami, Svetom, Komisijo in Parla-
mentom, pomembno izboljšali, poskrbljeno je bilo tudi za boljši pretok
informacij. 

Po postopku privolitve je Parlament sprva sodeloval pri sprejemanju
novih članic in sklenitvi sporazumov s tretjimi državami. S Pogodbo o
Evropski uniji se je postopek privolitve razširil še na določene vsebine v
zvezi z evropskim državljanstvom, Evropsko centralno banko, strukturne
sklade, ustanavljanje kohezijskih skladov, postopek volitev v Evropski
parlament in več mednarodnih sporazumov. Amsterdamska pogodba je
postopek privolitve razširila še na sankcije proti državam članicam ob
kršenju temeljnih pravic, Pogodba iz Nice pa na institut okrepljenega
sodelovanja (»enhanced cooperation«).

Maastrichtska pogodba je Evropskemu parlamentu podelila še pristoj-
nost uradne investiture Komisije, imenovanje evropskega varuha člove-
kovih pravic in možnost predlaganja zakonodajnih pobud Komisiji.
Največji korak naprej pa je po Maastrichtski pogodbi uveden nov posto-
pek soodločanja, s katerim sta Evropski parlament in Svet postala soza-
konodajalca in po katerem lahko Evropski parlament tudi zavrne zakon-
odajni predlog. Povečanje zakonodajnih pristojnosti Parlamenta je bilo
tedaj logična posledica zmanjšanja pristojnosti nacionalnih parlamentov,
ki ga je povzročila delna uvedba glasovanja s kvalificirano večino v
Svetu. Vendar pa je tudi po Maastrichtu Evropski parlament ostajal zgolj
v posvetovalni vlogi pri skupni zunanji in varnostni politiki ter pra-
vosodju in notranjih zadevah oz. pri drugem in tretjem stebru. 

Amsterdamska pogodba in Pogodba iz Nice sta še utrdili položaj
Evropskega parlamenta kot sozakonodajalca in poenostavili nekatere že
uvedene postopke. Vendar pa sta »prinesli spremembe v stopnji, ne v
načelih«. (Pondelek, 2004: 8) Po aktualnem predlogu Evropske ustave bi
Evropski parlament lahko Svetu predlagal ustavne amandmaje, enako-
vredno z vladami držav članic in Komisijo. Svet bi se lahko odločil za
preučitev predlaganih amandmajev po predhodnem posvetovanju s Par-
lamentom in Komisijo, v Konvenciji, ki jo bo nato sklical v ta namen, pa
bi bili tudi predstavniki Evropskega parlamenta. Če bi se svet z navadno
večino odločil proti preučitvi predlaganih amandmajev, bi za njihovo
zavrnitev moral pridobiti soglasje Evropskega parlamenta (Člen IV-7
Predloga Evropske ustave). 
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VSEBINE DELA IN NAČIN DELOVANJA EVROPSKEGA PARLAMENTA
V KONTEKSTU GLOBALIZACIJE

»Navezovanje na politično se mora v našem tisočletju začeti s podrobno
proučitvijo ključnega koncepta – globalizacije. Najprej je treba upošte-
vati, da gre za besedo s končnico -cija; -cija je končnica, ki nakazuje pro-
ces nastajanja. Pomembna je raven. Čeprav se o globalizaciji ponavadi
razmišlja kot o ‘trgovini brez meja’, gre v resnici za pomično tarčo. Še
bolje, več pomičnih tarč …« (Lowe, 2001: 928)

Globalizacija naj bi se manifestirala skozi globalne komunikacije
(zračni promet, telekomunikacije, elektronski mediji, globalne publikaci-
je), globalne trge (proizvodi in tržne strategije), globalno proizvodnjo,
globalno bančno poslovanje (valute, kreditne kartice), globalne finance
(obveznice, delnice, zavarovanje), globalne organizacije (agencije, korpo-
racije, civilnodružbena gibanja), 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, sim-
boli, dogodki, solidarnost) (Scholte, 2000: 55). 

Končnica -cija v besedi globalizacija naj bi navajala k razmišljanju o
procesu, ki se nam že dogaja, ki smo ga prisiljeni pasivno sprejemati in se
naučiti z njim živeti, ker nimamo druge izbire. Že če površno preverimo
prav tako zgoraj navedene manifestacije domnevne globalizacije v glob-
alni realnosti, se globalizacija izkaže za domnevno oziroma deloma vel-
javno samo za tehnološko najrazvitejši tako imenovani Zahod, medtem
ko svet globalno gledano še zdaleč ni globaliziran. Še Zahod ni dejansko
globaliziran po zgornjih kazalcih – tudi v Evropski uniji na primer manj
kot 50 % ljudi uporablja internet, simbol globalne komunikacije. Danes
bi težko govorili o resnično globalni zavesti, globalnih komunikacijah in
globalnih financah, veliko lažje pa o globalnem okolju in o globalnih
organizacijah, morda kmalu tudi o globalnih trgih in globalni proizvod-
nji, če bi seveda upoštevali dobesedni pomen besede »globalno« – zaje-
majoč resnično ves planet. Trenutno najbolj globalizirani področji
človekovih aktivnosti sta onesnaževanje okolja in zloraba naravnih virov,
ki sta dejansko zajela ves planet – iz te perspektive pa se globalizacija
nikakor ne zdi nekaj zaželenega, prej nekaj, proti čemur bi morali veliko
odločneje nastopiti.

Delovanje Evropskega parlamenta na področju globalizacije je na tem
mestu torej obravnavano iz perspektive spornosti samega koncepta glob-
alizacije kot procesa, ki zajema domnevno nemočni svet, in s tem tudi
spornosti diskurza o prednostih in slabostih tega pojava (še en izraz za
vsesplošno nemoč pred globalizacijo, kot da gre za neizogibni »naravni«
pojav, ki ga ni sprožil človek!). Če globalizacijo obravnavamo zgolj kot
diskurz, s katerim se poskuša nevtralizirati odpor proti globalni akumu-
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laciji kapitala, ki nezadržno poteka s pomočjo represivnih aparatov
državnih in naddržavnih političnih struktur, če se ne zadovoljimo s pred-
postavko, da globalizacija pač je, kar je, in proti njej ni pomoči, je
mogoče v drugačni luči interpretirati dejavnosti na področju globalizacije
tudi pri instituciji, kot je Evropski parlament.

Ker je Evropska unija danes globalna velesila, vsaj po določenih glob-
alizacijskih kazalcih, kot je donatorstvo razvojne pomoči v svetu (čeprav
daleč od zastavljenih ciljev) ali boj proti onesnaževanju okolja, so tudi
politične ambicije njenih skupnih institucij že daleč presegle zgolj
evropske okvire. Zato ni presenetljivo, da si tudi Evropski parlament
prizadeva odigrati dejavno vlogo pri prepoznavanju in usmerjanju pro-
cesov globalizacije. Vsebine in načini dela Evropskega parlamenta v
zvezi z globalizacijo včasih celo presegajo zgolj deklarativnost; dejanska
učinkovitost teh dejavnosti pa je težko merljiva in celo vprašljiva, saj se
zdi, da se ob deklarativno pravičnejši globalizaciji sočasno zasledujejo še
drugi cilji.

Ker je v dometu pristojnosti Evropskega parlamenta potrjevanje rezul-
tatov pogajanj med Evropsko unijo in Svetovno trgovinsko organizacijo
(WTO), imajo priporočila Evropskega parlamenta Evropski komisiji, ki v
pogajanjih z WTO zastopa EU, po prepričanju Evropskega parlamenta
»znaten vpliv«. Evropski parlament v priporočilih ohranja stalen pouda-
rek na globalnih problemih revščine, razvoja in širjenja demokracije.
Zavzema se za to, da bi države imele v razvoju več koristi od globalizacije
in bi bile po potrebi deležne tudi carinskih olajšav. Po mnenju Evrop-
skega parlamenta je lahko uravnotežen ekonomski razvoj sveta dosežen
samo ob vzporednem socialnem razvoju in spoštovanju temeljnih pravic.
Evropski parlament v svojih dokumentih prav tako vztrajno poudarja, da
se mora WTO podrejati pravilom Mednarodne organizacije za delo
(ILO). Toda dejstvo je, da je bilo na tem področju doslej dejansko
doseženega bore malo – ena od temeljnih značilnosti ekonomske global-
izacije je prav ohranjanje privilegijev bogatih ekonomij na globalnih
trgih.

Evropski parlament namenja pozornost tudi globalnemu vprašanju
človekovih pravic. V njegovi pristojnosti je, da lahko zavrne podpis
finančnih sporazumov z državami, ki niso članice EU in ki ne spoštujejo
dovolj človekovih pravic svojih državljanov. Za podpis takšnega sporazu-
ma lahko državi postavi pogoje, kot sta poprejšnja izpustitev političnih
zapornikov ali podpis mednarodnih konvencij o zaščiti človekovih pra-
vic. Konkretno prizadevanje Evropskega parlamenta za pravičnejšo glo-
balizacijo skozi spoštovanje človekovih pravic naj bi predstavljala Koto-
nuška konvencija (the Cotonou Convention), sklenjena med EU in 79
afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami (ACP countries), ki vsebuje
tako imenovano demokratično klavzulo o odtegnitvi razvojne pomoči
državam, ki resno kršijo človekove pravice. 

Konvencija je bila podpisana leta 2000 v Beninu in velja 20 let, s pre-
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verjanjem izpolnjevanja pogojev na pet let. Nastala je kot posledica zah-
teve WTO, da se države ACP vključijo v globalne ekonomske procese z
liberalizacijo trgovine. Konvencija razveljavlja mehanizme prednostnih
cen izvoza kmetijskih izdelkov in rudnin iz teh držav. Pomoč tem drža-
vam je primarno pogojena z doseganjem ciljev iz nacionalnih strategij
sodelovanja na področju institucionalnih reform, izrabe naravnih virov,
dolgoročnega razvoja. Glavni cilj konvencije naj bi bil boj proti revščini,
človekove pravice pa so v besedilu skupaj z bojem proti korupciji ome-
njene zelo obrobno. 

Evropski parlament je leta 1988 ustanovil nagrado Saharova, ki jo
vsako leto podelijo posamezniku ali skupini, ki se je na globalni ravni
odlikovala v boju za človekove pravice. Gre za izbor politično nekontro-
verznih imen ali nagrajevanje leta zatem, ko je bila kakšna kriza aktual-
na (na primer časopisu Oslobodjenje), posthumno nagrajevanje, nagraje-
vanje za več desetletij stara prizadevanja (Aleksander Dubček) ali
demonstracijo političnih stališč EU (nagrada kitajskemu oporečniku leta
1996). Za Evropski parlament so tovrstne geste politično dovolj neproble-
matične, v javnosti pa so učinkovite. 

Poslanski skupini, ki vprašanju globalizacije odmerjata največ pozor-
nosti, sta evropski socialisti in evropski Zeleni. Obe poslanski skupini
pogosto prirejata okrogle mize in razprave s strokovnjaki o posameznih
problemih, povezanih z globalizacijo. Evropski Zeleni globalizacijo
vztrajno predstavljajo kot amerikanizacijo (Vojna in globalizacija: posle-
dice za Evropo? februarja 2004, Alternative globalizaciji v Bushevem
obdobju, decembra 2004).

Poslanska skupina evropskih socialistov pa je nedavno objavila tudi
posebno izjavo o globalizaciji, ki podrobno opredeljuje ne zgolj globaliza-
cijske probleme, ampak tudi možne rešitve zanje, kot jih vidijo evropski
socialisti. Uresničljivost ponujenih rešitev je zelo vprašljiva zaradi njiho-
ve neusklajenosti z že sprejetimi politikami EU.

Tudi za evropske socialiste je globalizacija naravni pojav: »Brez takojš-
nje politične akcije na vseh ravneh in globalne radikalne reforme bo
sedanja globalizacija povzročila globoko razdeljen svet med bogatimi in
revnimi, na območja miru in območja vojn.« Evropski socialisti se zavze-
majo za večjo ekonomsko rast na eni strani in večjo socialno državo na
drugi strani, za zaposlovanje žensk, starejših in invalidov na eni strani in
za socialno odgovornost korporacij. Največji razmik med predstavami
evropskih socialistov in realnostjo je na področju globalnih migracij.
Sedanja politika držav članic EU do azilantov, beguncev in migrantov je
vse bolj restriktivna. Kljub upadanju in staranju prebivalstva v Evropi
niso tujci z drugih celin nič bolj dobrodošli. Evropski socialisti predlaga-
jo podpis mednarodne konvencije o migracijah in poseben program eko-
nomskega sodelovanja z državami Magreba, kar z drugimi besedami
pomeni, da je EU pripravljena plačati, da bodo te države ljudi zadrževale
v svojih mejah in jih EU ne bo treba ustavljati na svojih mejah. 
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SKLEP

Evropski parlament je od prvih neposrednih volitev leta 1979 in skro-
mnih začetkov glede pristojnosti z vsako stopnjo krepitve integracij
vztrajno pridobival pomen. Čeprav tudi danes ni mogoče trditi, da je
moč Evropskega parlamenta po vsebini primerljiva z nacionalnimi parla-
menti, je Evropski parlament vendarle veliko pomembnejša ustanova
demokratičnega odločanja in sodelovanja v Evropi kot pred tridesetimi
leti. Primerjava Evropskega parlamenta z nacionalnimi parlamenti z vidi-
ka pristojnosti je relativna, saj Evropski parlament ne more opravljati
osnovne naloge parlamenta: na osnovi volitev oblikovati in nato nadzira-
ti izvršne veje oblasti, ker Evropska unija nima vlade per se. Toda Evrop-
ski parlament je s prizadevanji in pritiski integracionistov, ki napredek
Evropske unije merijo s krepitvijo njenih demokratičnih institucij in
postopkov odločanja, naredil ključen korak naprej v primerjavi s skro-
mnimi posvetovalnimi začetki: postal je vsaj deloma tudi zakonodajalec.
Evropski parlament je institucija, »ki se je z leti najbolj spremenila. Z
novimi pogodbami je njegov poglavitni namen postajal zbližati in pove-
zati vse tri skupnosti.« (Guerrina, 2002: 57) Nekoč debatni klub je danes
močan politični akter (Pondelek, 2004: 6).

V Evropskem parlamentu sedaj vsak izmed poslancev predstavlja več
kot pol milijona državljanov. To je morda eden od razlogov, zakaj je
Evropski parlament kljub desetletjem obstoja še zmeraj razmeroma slabo
prepoznavna institucija. Državljani EU v povprečju malo vedo o delu Par-
lamenta, ne uvidijo potrebe po njegovi krepitvi, na njihove volilne odloči-
tve pa vplivajo nacionalni interesi (Schmuck, 1996: 137). Vloga in javna
podoba Parlamenta, nezadovoljiva interakcija z volivci, nezanimanje
medijev za parlamentarne aktivnosti so v veliki meri posledica specifič-
nosti politične strukture EU, zaradi česar Evropskega parlamenta tudi s
tega vidika ni mogoče primerjati s prepoznavnostjo in pomenom naci-
onalnih parlamentov v posameznih državah. Seveda pa je podoba Parla-
menta odvisna tudi od učinkovitosti delovanja poslancev in prioritet, ki
si jih Parlament sam zastavlja. V specifičnem kontekstu (anti)globaliza-
cijskih politik se je Evropski parlament nasproti Evropski komisiji izpo-
stavil kot varuh globalnih človekovih pravic in pobudnik prizadevanj za
pravičnejšo globalizacijo do držav v razvoju, kar mu kot instituciji pove-
čuje pozitivno podobo v javnosti, medtem ko Evropska komisija zastopa
tršo držo, ki pa je pravzaprav drža ščitenja prednostnih pravic in privile-
gijev državljanov EU v procesih globalizacije.
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INTERNACIONALIZACIJA NACIONALNIH 
PARLAMENTOV: NORVEŠKI STORTING IN

SLOVENSKI DRŽAVNI ZBOR

Hilmar ROMMETVEDT, Oluf LANGHELLE in Drago ZAJC*

V sodobnem svetu nastajajo nove oblike povezanosti nacionalnih
držav, ki se skušajo zaščititi pred nepredvidljivimi učinki globalizaci-
je z oblikovanjem skupnih nadnacionalnih institucij. Sočasen proces
internacionalizacije pa odpravlja tradicionalno delitev med zunanji-
mi in notranjimi zadevami in vpliva na razmerje med parlamenti in
izvršilno oblastjo oz. vladami. Zunanje zadeve postajajo vse bolj ses-
tavni del notranjih, notranje zadeve držav pa se vse bolj interna-
cionalizirajo – posamezne države skušajo uskladiti svoje interese in
oblikovati skupne politike. Norveška in Slovenija sta primer držav,
ki se na različne načine internacionalizirata, saj sta članici različnih
mednacionalnih organizacij (Slovenija je članica EU, Norveška pa
ni), njuna parlamenta imata pri tem najpomembnejšo vlogo. Vrsta
indikatorjev kaže oblike in načine internacionalizacije norveškega
Strortinga v primerjavi s slovenskim Državnim zborom. Ugotovitve
kažejo, da med parlamentoma obstajajo določene razlike, vendar je
mogoče zaznati bistveno več podobnosti. Za zdaj ni možna genera-
lizacija slovensko-norveških izkušenj, rezultati pa kažejo, da imata
oba parlamenta pomembno vlogo in hkrati še veliko neizkoriščenih
potencialov.
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UVOD

Globalizacija in internacionalizacija sta procesa naraščajoče medsebojne
povezanosti nacionalnih držav. Posamezne države v takšnem okolju ne
želijo prevzemati tveganja, povezanega z oblikovanjem, sprejemanjem in
implementacijo povsem neodvisnih javnih politik. Na mednarodne toko-
ve in razvoj so še posebno občutljive majhne države z odprtim gospo-
darstvom. S tega vidika so zainteresirane za mednarodno regulacijo in
predvidljivost. Proces globalizacije tako kliče po ustavni regulaciji globa-
lizacije, kar pomeni oblikovanje novih načel sodelovanja med državami,
ki bi zagotavljala sprejemanje pravilnih odločitev in skupnih javnih poli-
tik. S tem namenom že obstajajo različne institucionalne oblike, ki naj bi
zagotavljale oblikovanje in izvajanje skupnih javnih politik. Med tovrstne
ustanove lahko prištevamo Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO) in
Evropsko unijo (EU). Te internacionalne (transnacionalne) organizacije
so hkrati produkt in dejavnik globalizacije. WTO je tipična tradicionalna
oblika mednarodne organizacije, Evropska unija pa je sui generis transna-
cionalna organizacija.1 Evropsko unijo je mogoče razumeti tudi kot obli-
ko »izvršilnega feredalizma« zaradi večje moči nacionalnih vlad v odnosu
do nacionalnih parlamentov v odločevalskem procesu na evropski ravni.
Vendar pa imajo tudi nacionalni parlamenti različna orodja vplivanja, s
katerimi lahko posredno prek vlad izvajajo pred- in poodločitveni nadzor
oziroma neposredno skozi sodelovanje v mednarodnih organizacijah
vplivajo na delovanje Evropske unije (Maurer and Wessels, 2001: 461).
Norveška je kot članica WTO lahko primer države, na katero ima globali-
zacija neposreden vpliv, država članica Evropske unije pa je pred nepo-
srednimi učinki globalizacije bistveno bolje zaščitena. Za manjšo državo,
kot je Slovenija, pomeni članstvo v Evropski uniji nekakšno zaščito in
zmanjševanje tveganja, povezanega z globalnimi silami. Slovenija ima
(skupaj z drugimi članicami EU) tako možnost za preprečevanje ali za
uravnoteženo razprševanje in preusmerjanje morebitnih negativnih učin-
kov globalnega razvoja. Hkrati pa so slovenske javne politike bistveno
bolj pod neposrednim vplivom procesa evropeizacije. Norveško Evrop-
ska unija neposredno bistveno manj obremenjuje, vendar pa je zaradi
skupnega gospodarskega območja tudi v tem primeru treba upoštevati
vpliv evropeizacije na notranje zadeve Norveške. V tradicionalni ustavni
teoriji se mednarodni odnosi in zunanje zadeve prištevajo med pristojno-
sti izvršilne oblasti. V našem pogledu na globalizacijo in evropeizacijo pa
gre za dualni proces internacionalizacije notranjih zadev in nacionaliza-
cije zunanjih zadev. Klasična delitev na mednarodne in notranje zadeve
je zamegljena, posledično pa je minilo tudi obdobje, ko je bila zunanja
politika v pristojnosti izvršilne oblasti.
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PRIMERJAVA NORVEŠKE IN SLOVENIJE

Norveška in Slovenija sta s 4,5 milijona in 2 milijonoma prebivalcev dve
izmed manjših demokratičnih držav v Evropi. Vseeno pa so razlike v
razvoju demokratičnih in parlamentarnih tradicij precejšnje. Norveška je
ena izmed najstarejših demokracij v Evropi, Slovenija pa ena izmed naj-
mlajših. V tem prispevku primerjamo organizacijo in aktivnosti »stare-
ga« norveškega parlamenta Stortinga in »novega« slovenskega Državnega
zbora. V naši študiji internacionalizacije parlamentov se osredotočamo na
nacionalna parlamenta nove članice Evropske unije – Slovenije – in drža-
ve, ki ni članica Evropske unije – Norveške. 

Norveški parlament je bil ustanovljen leta 1814, ko se je Norveška
odcepila od Danske in razglasila neodvisnost po štiristo letih danske
nadvlade. Norveška ustava je bila podpisana 17. maja 1814 in je ena
izmed najstarejših v demokratičnem svetu. Zmagovalci napoleonskih
vojn so sicer Norveško prisilili v zvezo s Švedsko, vendar je Norveški
uspelo ohraniti ustavo in parlament ter dolgoročno avtonomijo na večini
javnopolitičnih področij z izjemo zunanjih zadev. Do konca 19. stoletja
se je pojavljala vse glasnejša zahteva po ločitvi norveških konzularnih
servisov, kar pa je švedsko-norveški kralj zavračal. Ta spor med švedsko
in norveško vlado se je nadaljeval še nekaj let, dokler ni leta 1905 Stor-
ting določil, da se ustanovi ločen norveški sistem konzularnih predstav-
ništev. Kralj je zavrnil podpis akta, norveška vlada je odstopila in 7. juni-
ja 1905 je Storting razglasil, da je zveza s Švedsko odpravljena. Obe
strani sta mobilizirali vojsko, potem pa je Švedska sprejela norveško
odcepitev. Miroljuben ‘coup d’état’ je uspel in Norveška je dosegla
popolno neodvisnost. V 20. stoletju je Norveška postala članica mnogih
mednarodnih organizacij. Dvakrat, leta 1972 in 1994, pa so norveški
volilci na referendumu zavrnili vstop Norveške v Evropsko unijo. Dogo-
vor z Evropsko unijo o skupnem ekonomskem območju (EEA) iz leta
1992 pa je Norveški omogočil dostop na notranji trg Evropske unije. 

Slovenija je ena izmed najmlajših demokracij v Evropi in je nastala
leta 1991 po uspešni osamosvojitvi od bivše socialistične Jugoslavije in
krajši vojni z Jugoslovansko ljudsko armado.2 Do takrat je bila Slovenija
ena od federalnih republik t. i. socialistične Jugoslavije, ki je bila vzpo-
stavljena po koncu druge svetovne vojne, ko so oblast dejansko prevzeli
nacionalni komunisti, izkoriščajoč svojo vodilno vlogo v času oborožene-
ga odpora proti okupacijskim silam. Pred tem so Slovenci živeli v več
deželah habsburške monarhije, ne da bi mogli uresničiti temeljne zahte-
ve svojega nacionalnega programa iz leta 1848. Leta 1918 so se najprej
vključili v republikansko državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki pa se je
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zaradi neugodnih mednarodnih okoliščin že decembra istega leta združi-
la s Kraljevino Srbijo v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ta unitar-
no urejena država se je leta 1929 preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo,
ki je obstajala do leta 1941. Po drugi svetovni vojni je bila sprejeta federa-
tivna ureditev, komunistična partija Jugoslavije pa je uvedla enostrankar-
sko vladavino. Demokratični standardi na osnovi klasičnih pravic in svo-
boščin so bili dejansko vzpostavljeni septembra 1989, ko je stara
(tranzicijska) skupščina, izvoljena leta 1986, sprejela amandmaje k ustavi
iz leta 1974. Amandmaji so uvajali politični pluralizem ter sočasno zašči-
tili neodtujljivo pravico Slovencev do samoodločbe (Zajc, 1994: 151; 1997:
163). Te spremembe so bile del širše strukturne in politične reforme
vzhodne Evrope, ki je odpravila bivše socialistične sisteme konec osem-
desetih in na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. Slovenija je
dosegla samostojnost junija 1991, tej je sledil intenziven proces evrope-
izacije, v okviru katerega je bil sprejeta predvsem nova in samostojna
ustava in modernizirana velika večina prejšnje zakonodaje.

Ta proces je zahteval tudi ponovno oživitev in okrepitev nacionalnih
parlamentov. Slovenski parlament – Skupščina Republike Slovenije,
izvoljena na prvih demokratičnih volitvah po drugi svetovni vojni v apri-
lu 1990, je hitro postala primerno delujoč nacionalni parlament, novi
enodomni Državni zbor RS, izvoljen konec 1992, pa je razvil učinkovitej-
še postopke odločanja. Oblikovana so bila nova delovna telesa in dopol-
njen krog njihovih nalog. Leta 1996 je bila ustanovljena prva Komisija za
evropske zadeve (poleg Odbora za zunanje zadeve). Sočasno pa je bil
doseženo tudi soglasje med parlamentarnimi strankami za pospešitev
procesa vključevanja Slovenije v EU. 3. julija 1997 je sedem od osmih
parlamentarnih strank sprejelo dogovor o pridruževanju Evropski uniji.
Državni zbor je z modernizacijo svojih teles in služb ter s sprejetjem raci-
onalnejšega poslovnika v letu 2002 dosegel visoko stopnjo institucionali-
zacije, ki mu zagotavlja relativno učinkovitost, kljub manjšemu številu
poslancev.
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VKLJUČENOST OBEH PARLAMENTOV V MEDNARODNE ZADEVE

Na podlagi teoretičnih pogledov, predstavljenih v uvodnem delu, bi pri-
čakovali, da parlamenti postajajo vse bolj vključeni v zunanje zadeve in
mednarodne odnose. To splošno pričakovanje velja tako za norveški kot
tudi slovenski parlament, pri tem pa se pojavlja vprašanje razlik med
državama. Eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki prispevajo k
vplivnosti parlamenta na področju zunanjih zadev, je učinkovita in zrela
parlamentarna elita. Posledično bi pričakovali da bo »zrel« norveški par-
lament bolj vključen v zunanje zadeve kot »manj zrel« slovenski parla-
ment. Vendar pa obstaja tudi drug način razmišljanja: internacionalizaci-
ja je stvar časa, potreb in priložnosti. Novi parlament, ki se pojavi v
obdobju globalizacije, mora »dozoreti« hitreje, da lahko ulovi razvojno
stopnjo drugih parlamentov. V tem kontestu bi pričakovali zgolj mini-
malne razlike med parlamentoma. Po drugi strani so nacionalni parla-
menti članic Evropske unije bolj vključeni v zadeve Evropske unije kot
parlamenti nečlanic. Tako je težko pričakovati, da bo slovenski Državni
zbor kot parlament nove države članice Evropske unije manjšega pome-
na ali marginaliziran. Pozitivna pričakovanja so povezana z uspešno
vlogo v procesu pridruževanja Slovenije Evropski uniji (Državni zbor je
bil edini parlament od desetih držav pristopnic, ki je potrjeval pogajalska
izhodišča) in zadovoljivo stopnjo notranje institucionalizacije (instituti-
onal capacity). Za ugotavljanje oz. merjenje vključenosti nacionalnih par-
lamentov v mednarodne zadeve smo izbrali nekaj indikatorjev, ki bodisi
posredno ali neposredno opredeljujejo obseg ali stopnjo različnih med-
narodnih dejavnosti poslancev, internacionalizacijo točk dnevnih redov
ali oblik kontrole nad izvršno oblastjo, posameznih postopkov, dejavno-
sti parlamentarnih služb itd. Med temi se bomo na primeru norveškega
in slovenskega parlamenta (državnega zbora) posebej ukvarjali z a) števi-
lom ratifikacij, b) številom in pristojnostmi delovnih teles, ki se posebej
ukvarjajo z zunanjimi oz. mednarodnimi zadevami in mednarodnimi
odnosi, c) vključenostjo poslancev v mednarodne delegacije, č) poslan-
skimi vprašanji in d) službami obeh parlamentov.

a) Ratifikacije
Skladno s tradicionalno ustavno teorijo so zunanje zadeve navadno stvar
izvršilne oblasti; predsednika v predsedniškem in vlade v parlamentar-
nem sistemu. Vendar so pristojnosti izvršilne oblasti že dolgo usklajene z
načeli parlamentarizma, ustavne prakse in splošnega prava, kar je značil-
no tako za norveško kot slovensko ustavo. Člen 26 norveške ustave npr.
določa, da »Pogodbe posebnega pomena in vse tiste pogodbe, kjer njiho-
va izvedba zahteva zakonsko ureditev ali odločanje Stortinga, niso zave-
zujoče, dokler jih Storting ne potrdi«. K temu člen 75 dodaja, da »Stortin-
gu pripada pravica: […] da je obveščen o konvencijah in pogodbah, ki jih
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je kralj v imenu države sklenil s tujimi silami; […]’. Norveški Storting
obravnava konvencije in pogodbe kot ločene zadeve za ratifikacijo ali pa
kot splošna informativna poročila. Splošna poročila o konvencijah in
pogodbah so posredovana v letnih poročilih vlade parlamentu. V letu
2001 je bilo obravnavanih 214 konvencij in pogodb, od tega jih je bilo 34
predloženih parlamentu v obliki ločenih predlogov. V letih 2000 in 1999
je bilo obravnavanih 189 in 210 konvencij in pogodb. Od tega jih je bilo v
posebno obravnavo v parlamentu leta 2000 poslanih 42, leta 1999 pa 22.3
Dodatno vlada na letni ravni parlamentu predstavlja tudi poročilo o kon-
vencijah in pogodbah, ki zadevajo pomoč državam v razvoju. Leta 2001
je začelo veljati 97 tovrstnih dogovorov, 85 v letu 2000 in 76 v letu 1999.4
Vendar je pomen letnih poročil o kovencijah in dogovorih o razvojni
pomoči precej vprašljiv. Poročila so poslana Stalnemu odboru za zunanje
zadeve v proučitev, toda razen nekaj pripomb glede dogovorov o razvojni
pomoči v letu 2001 odbor ni dal posebnih pripomb na konvencije in
dogovore v svojih priporočilih v letih od 1999 od 2001. Odbor je prepro-
sto določil, da morajo biti priložena poročilu o delu. To je predvsem zato,
ker najpomembnejše (in potencialno najbolj kontroverzne) konvencije in
dogovore norveški parlament sprejema v obravnavo v ločenih predlogih. 

Norveški parlament običajno ne more storiti veliko, kadar vlada izpo-
gaja in podpiše določeno konvencijo ali pogodbo. Zavrnitev ratifikacije
lahko vodi k dramatičnim posledicam in parlament ni pripravljen tvegati
in prevzeti odgovornosti za tovrstno zavrnitev.5 V povezavi s tem (in skla-
dno s Putnam, 1988) je še pomembnejše dejstvo, da ko pride do sklepanj
pomembnih konvencij in pogodb, se norveška vlada posvetuje s parla-
mentom pred pogajanji in včasih med njimi, da bi zagotovila večinsko
podporo in neproblematično ratifikacijo. Pisci nove moderne slovenske
ustave so imeli ob njenem snovanju (sprejete decembra 1991) v mislih
močan parlament, neodvisno vlado in relativno ceremonialno vlogo
predsednika republike. Na podlagi 80. člena slovenske ustave je vzpo-
stavljen državni 90-članski zbor, ki oblikuje vlado. Hkrati so bile z obli-
kovanjem posebnega nepolitičnega telesa korporativnega značaja,
Državnega sveta, zagotovljene razmeroma močne vezi med političnim
sistemom in civilno družbo (Zajc in Lukšič, 1994: 379). Čeprav njegove
funkcije niso enake tistim, ki pripadajo drugim domovom v ostalih
sodobnih dvodomnih parlamentih, je mogoče slovenski parlamentarni
sistem označiti kot »nepopolni dvodomni sistem« (Grad, 1992: 59). Slo-
venski model parlamentarne demokracije ima nekatere posebnosti, saj je
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3 Glej nadaljnja priporočila Stalnega odbora za zunanje zadeve: Innst. S. nr. 125
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4 Priporočila stalnega odbora za zunanje zadeve: Innst. S. nr. 99 (2002–2003), Innst. nr.
110 (2001–2002) in Innst. S. nr. 209(2000–2001).

5 V letih 1972 in 1994 je norveška vlada podpisala dogovor o članstvu v Evropski
uniji, katerega pa je Storting zavrnil po referendumih, kjer je večina volilcev zavrni-
la članstvo v Evropski uniji. Vendar gre tukaj za izjemne primere. 
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npr. zakon o vladi iz leta 1993 določil, da je vlada odgovorna za izvajanje
javnih politik, ki jih sprejme Državni zbor. Kljub poznejšemu popravku v
prid vladi, je Državni zbor pogosto presojal stvari, ki sodijo med pristoj-
nosti vlade. 

Na podlagi 86. člena slovenske ustave iz leta 1991 morajo biti vse med-
narodne pogodbe in konvencije predložene Državnemu zboru v ratifika-
cijo. Poročila za pretekla leta prikazujejo precej impresivno število rati-
ficiranih multilateralnih in bilateralnih pogodb; 200 v mandatnem
obdobju 1992–1996, 290 v obdobju 1996–2000 in 243 v mandatnem ob-
dobju 2000–2004.6 Med najpomembnejše ratifikacije sodijo ratifikacija
pridružitvenega sporazuma Evropski uniji 15. julija 1997 in ratifikacija
pogodbe med predhodnimi petnajstimi članicami Evropske unije in
desetimi novimi članicami o njihovem pristopu 28. januarja 2004. V
sedanjem, četrtem mandatu je Državni zbor kot tretji izmed parlamentov
novih članic Evropske unije 2. februarja 2005 ratificiral z izjemno večino
(samo štirje glasovi proti) Pogodbo o evropski ustavi. Glede na poglede,
ki so jih poslanci izrazili v razpravi, pomeni ta ratifikacija realizacijo
ciljev iz časov, ko je Slovenija zapustila nekdanjo Jugoslavijo. Poslanci so
tudi ocenili, da Evropska ustava omogoča povečanje vloge vseh držav
članic in tudi njihovih parlamentov. 

V preteklih letih Državni zbor ni zavrnil nobene ratifikacije pogodbe
ali konvencije, ki jo je predložila vlada. V redkih primerih se je vlada
predhodno posvetovala s parlamentom med pogajanji s tujim partnerjem
ali mednarodno organizacijo, da bi si tako zagotovila dodatno podporo
ali preprečila spremembe med parlamentarno razpravo. Do tovrstnih
posvetovanj je prišlo v sredini devetdesetih, ko je Italija poskušala bloki-
rati slovenska prizadevanja, da podpiše Evropski pridružitveni spora-
zum, češ da slovenska zakonodaja o tujem lastništvu nepremičnin na
ozemlju Slovenije ni v skladu z evropsko zakonodajo. Slovenski Državni
zbor je v zvezi s tem sprejel španski kompromisni predlog, ki je dal pra-
vico do lastništva nepremičnin na ozemlju Slovenije vsem državljanom
Evropske unije in 14. julija 1997 spremenil 68. člen ustave, tej spremembi
pa je 15. julija 1997 sledila ratifikacija Evropskega pridružitvenega spora-
zuma (Zajc, 1997: 95). 

Marca 2003 je Državni zbor skoraj soglasno sprejel pomembno spre-
membo ustave z dodanim 3a. členom, ki pomeni ustavno podlago za
članstvo Slovenije v mednarodnih organizacijah, ki spoštujejo človekove
pravice in svoboščine. S spremembo ustave je Slovenija prenesla izvaja-
nje dela nacionalne suverenosti na tovrstne mednarodne organizacije,
kar pomeni tudi Evropsko unijo. Pravni akti in odločitve, sprejete v teh
institucijah, so tako neposredno obvezujoči za Slovenijo. Ker je evropska
zakonodaja nadrejena nacionalni, tako ne bo potrebno nobeno dodatno
potrjevanje (ratificiranje) Državnega zbora. Novi člen je predvidel tudi
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poseben zakon o razmerju med Državnim zborom in vlado v primeru
evropskih zadev. Ta zakon, zasnovan na švedskem in finskem primeru,
sprejet marca 2004, določa, da mora vlada obveščati Državni zbor o vseh
zadevah Evropske unije (večinoma gre za predloge Evropske komisije) v
vseh stopnjah odločevalskih procesov. Slovenska vlada mora tudi pri-
praviti lastno stališče do vsake zadeve, skupaj z oceno stanja in morebit-
nih posledic. Državni zbor je pristojen za nadzor odločevalskih procesov
na ravni Evropske unije, kjer je vključena vlada, in po potrebi pripravi
lastno stališče, ki ga mora vlada upoštevati. Čeprav mnenje Državnega
zbora ni pravno obvezujoče za vlado, ima Državni zbor določene vzvode
pritiska, s katerimi lahko zagotovi delovanje vlade skladno z lastnimi
preferencami. Med tovrstne vzvode državnega zbora sodi tudi interpela-
cija posameznega ministra ali celotne vlade. Dodatna sprememba
poslovnika Državnega zbora v maju 2004 določa delovanje novega Odbo-
ra za zadeve EU, ki se sestaja dvakrat tedensko na zaprtih srečanjih.

b) Organiziranost parlamentov – specializirana parlamentarna telesa za medna-
rodne zadeve oz. odnose z nadnacionalnimi organizacijami 
Specializirani odbori so bistveni elementi organizacije parlamentov
(Longley and Davidson 1998). Na podlagi Shawove tipologije imajo stalni
odbori norveškega parlamenta zakonodajno, finančno in preiskovalno
vlogo (Shaw, 1979: 370). Te vloge so povezane z odločevalskim procesom
parlamenta. »Administrativni nadzor’ oziroma parlamentarna kontrola
dejavnosti izvršilne oblasti je v pristojnosti Odbora za volitve in ustavne
zadeve (skupno z ustavno problematiko). Vseh 165 poslancev norveške-
ga parlamenta je vključenih v enega in samo enega od dvanajstih stalnih
odborov.7 Poslanske skupine naj bi bile, kolikor je le mogoče, proproci-
onalno zastopane v vsakem odboru, enako naj se bi proporcionalno
načelo uporabljalo tudi pri razdelitvi funkcije predsednika odbora med
stranke (Rommetvedt 1999: 7). Pristojnosti odborov v slovenskem
Državnem zboru se od pristojnosti podobnih teles v Stortingu ne razliku-
jejo bistveno. Podobno kot v norveškem parlamentu morajo biti tudi v
slovenskem primeru vse zadeve predložene enemu izmed odborov (v
redkih primerih še drugemu t. i. zainteresiranemu odboru. Strankarske
skupine so proporcionalno zastopane v vseh odborih, enako velja tudi za
dodeljevanje funkcij v posameznih odborih. Odbori imajo pomembno
funkcijo pri splošnem nadzoru nad stanjem posameznega področja, pri-
dobivanju informacij in reševanju konfliktov skupaj z nadzorom vladne-
ga izvajanja posameznih javnih politik. Čeprav so končne odločitve spre-
jete na plenarnih zasedanjih, imajo odbori pomembno vlogo pri pripravi
predlogov za plenarno zasedanje in glasovanje (Zajc, 2004: 183). Sloven-
ska parlamentarna delovna telesa se od norveških razlikujejo po številu
in sestavu. Zaradi majhnega števila poslancev (90) in velikega števila par-
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lamentarnih odborov je posamezen poslanec član več teles. V drugem
mandatu slovenskega Državnega zbora je bilo 26 delovnih teles, v tret-
jem 20 in v sedanjem (četrtem) mandatu 22.

Posebnega pomena so seveda delovna telesa, oblikovana z namenom
spremljanja ali vključevanja parlamentarcev v mednarodne zadeve oz.
odnose, ki imajo lahko široke pristojnosti, ali pa so njihove pristojnosti
opredeljene v ožjem smislu, kot določena vrsta zadev oz. kot sodelovanje
z določeno nadnacionalno organizacijo, katere članica je država oz. v
okviru katere lahko sodeluje pri oblikovanju določenih politik. Norveški
parlament je npr. za področje zunanjih zadev oblikoval tri odbore; odbor
za zunanje zadeve, razširjeni odbor za zunanje zadeve in posvetovalni
odbor EEA o zadevah, povezanih z dogovorom o evropskem gospodar-
skem območju. Odbor za zunanje zadeve ima enake funkcije kot drugi
odbori, za opis nalog preostalih dveh odborov pa bi morali na Shawov
seznam dodati oznako »posvetovalna« vloga. Odbor za zunanje zadeve je
pristojen za »zadeve, povezane z zunanjimi zadevami, razvojnim sodelo-
vanjem, norveškimi interesi v polarnih regijah ter ostalimi zadevami,
povezanimi s sporazumi med Norveško in drugimi državami ali medna-
rodnimi organizacijami«. 

Razširjeni odbor za zunanje zadeve je sestavljen iz članov odbora za
zunanje zadeve, predsednika in podpredsednika parlamenta, vodje
odbora za obrambo in do enajst članov, imenovanih s strani odbora za
volitve norveškega parlamenta. Člen 13 poslovnika norveškega parla-
menta določa, da je naloga razširjenega odbora, da »z vlado obravnava
pomembne zunanje politike, poslovne politike, in nacionalno varnostno
politiko«. Posvetovanje mora biti opravljeno pred vladnim sprejetjem
pomembnih odločitev. Delo razširjenega odbora za zunanje zadeve je
tajno. Razširjeni odbor lahko parlamentu predloži določena priporočila,
kar pa ni praksa. Odbor se sestane, ko predsednik odbora meni, da je to
potrebno oziroma na zahtevo predsednika vlade, ministra za zunanje
zadeve ali ene tretjine članov odbora. Med letoma 1993 do 2003 se je
odbor v povprečju sestal devetkrat letno, od petkrat v letu 1996 do štiri-
najstkrat v letu 1999 (glej Tabelo 1). Letna nihanja so povezana s pojavlja-
njem pomembnih mednarodnih dogodkov.
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Tabela 1: Srečanja norveškega razširjenega odbora za zunanje zadeve

Leto Število srečanj
1993 7
1994 8
1995 8
1996 5
1997 9
1998 12
1999 14
2000 5
2001 10
2002 8
Skupaj 86

Najpomembnejša mednarodna pogodba, ki jo je Norveška podpisala,
je bila Pogodba o Evropskem ekonomskem območju (EEA) med Evrop-
sko unijo in članicami Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA).
Pogodba EEA, ki je začela veljati januarja 1994, daje Islandiji, Liechten-
steinu in Norveški dostop do evropskega notranjega trga. Te tri članice
EFTA pa so se obvezale uveljaviti pravo skupnosti in spoštovati pomemb-
ne precedense Evropskega sodišča (Sejersted, 1996). Pogodba EEA je
posledično oblikovala tudi skupni parlamentarni Posvetovalni odbor
EEA, da bi tako prispevala k dialogu in boljšemu razumevanju s Sku-
pnostjo in članicami EFTA. Člani skupnega parlamentarnega odbora EU
in EFTA, skupaj s šestimi norveškimi poslanci, obravnavajo celotno
zakonodajo Skupnosti, ki obravnava zadeva EEA.8

Člen 13 a poslovnika norveškega parlamenta določa, da »se mora
vlada posvetovati z odborom za zunanje zadeve Stortinga skupaj s člani
norveške delegacije skupnega parlamentarnega odbora EEA o vseh pre-
dlogih novih ali dopolnjenih aktov prava Skupnosti v okviru Pogodbe o
Evropskem ekonomskem območju (EEA). Odbor za zunanje zadeve ali
njegov predsednik lahko določi tudi enega ali več drugih odborov, ki se
morajo udeležiti posameznih konkretnih posvetovanj.9 Posvetovanja se
skličejo, ko to zahteva predsednik odbora za zunanje zadeve, član vlade
ali ena tretjina članov odbora za zunanje zadeve. Delo Posvetovalnega
odbora EEA in srečanj tega telesa z ostalimi odbori je tajno, toda zapisni-
ki teh srečanj so lahko objavljeni po enem letu (če ni določeno drugače).
Navadno se ta odbor sestaja enkrat mesečno (z izjemo poletnih mese-
cev). Zadeve, ki jih obravnava to posvetovalno telo, so na zahtevo odbora
za zunanje zadeve predložene v obravnavo na plenarnem zasedanju par-
lamenta. Parlament določi, ali je tovrstno zasedanje odprto javnosti in
posneto s kamero. 
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Pomen pogodbe o Evropskem ekonomskem območju (EEA) je jasno
razviden na podlagi ustanovitve Posvetovalnega odbora EEA in pregleda
konvencij in pogodb, ki morajo biti na podlagi 75. člena norveške ustave
obravnavane v norveškem parlamentu. Kot smo že omenili, morajo biti
poročila o konvencijah in pogodbah posredovana v letnih poročilih vlade
norveškemu parlamentu. Iz poročila za leto 2001 je razvidno, da je bilo
sprejetih 214 konvencij in pogodb. V to število je vključenih 49 navadnih
konvencij in pogodb, ki jih je sprejela Norveška, in 165 dokumentov, ki
jih mora Norveška udejanjiti na podlagi pogodbe o evropskem ekonom-
skem območju. Kot posebne predloge je norveški parlament ločeno
obravnaval 14 navadnih pogodb in 20 dokumentov na podlagi Pogodbe o
Evropskem ekonomskem območju. Vladno poročilo za leto 2000 vsebuje
189 konvencij in pogodb, od tega 55 navadnih konvencij in pogodb in
134 takih, ki so vezane na pogodbo o Evropskem ekonomskem območju.
Parlament je kot ločene predloge obravnaval 14 navadnih pogodb in 28
dokumentov, vezanih na EEA. Na podlagi poročila za leto 1999 je Norve-
ška sprejela 210 konvencij in pogodb, od tega 40 navadnih konvencij in
170 dokumentov, vezanih na EEA. Norveški parlament je ločeno obrav-
naval 13 navadnih konvencij in 9 dokumentov, izhajajočih iz EEA.10

Z namenom urejanja mednarodnih zadev je slovenski Državni zbor na
začetku svojega prvega mandata l. 1992 ustanovil Odbor za zunanjo poli-
tiko, ki je bil ponovno vzpostavljen po vsakih naslednjih volitvah. Konec
prvega mandata je bila v juniju 1996 ustanovljena tudi 17-članska komi-
sija za evropske zadeve, v kateri so bili člani vseh političnih skupin.
Njena naloga je bila zagotoviti koordinacijo vseh aktivnostih v zvezi s
slovenskim vključevanjem v Evropsko unijo na enem mestu, obravnavati
vse zadeve v zvezi z integracijo in koordinacija dela matičnih delovnih
teles ter njihovo tekoče informiranje. Podobna 15-članska komisija je bila
ustanovljena na začeteku drugega mandata, l. 1997. Leto pozneje je bila
oblikovana Slovenska delegacija skupnega parlamentarnega odbora,
sestavljena iz 11 članov Državnega zbora (ostalih enajst je bilo članov
Evropskega parlamenta). Njena naloga je bila proučitev vseh vidikov
razmerja med Evropsko unijo in Slovenijo ter priprava priporočil. 

Nova komisija za evropske zadeve, ustanovljena na začetku tretjega
manadata (2001), je bila razpuščena spomladi 2004, ko je Slovenija
postala članica Evropske unije. Hkrati je prenehala obstajati tudi Sloven-
ska delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru. Novi Odbor za
zadeve EU je bil vzpostavljen 21. maja 2004 s pomembnejšimi in bolje
opredeljenimi pristojnostmi. Na začetku četrtega mandata je bil Odbor
za zadeve EU ponovno vzpostavljen (17. novembra 2004) z nalogo, da se
ukvarja z zadevami Evropske unije z izjemo zunanje in varnostne politi-
ke, ki sodita pod okrilje odbora za zunanjo politiko. Med pristojnosti
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10 Glej nadaljnja priporočila odbora za zunanje zadeve: Innst. S. nr. 125 (2002–2003),
Innst. S. nr. 18 (2002–2003) in Innst. S. nr. 13 (2001–2002).
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odbora za zadeve EU sodi tudi obravnava tem, ki so na dnevnem redu
evropskih ustanov, predlaganih deklaracij o usmeritvah za delovanje Slo-
venije v Evropski uniji in poročil predstavnikov Slovenije v institucijah
Evropske unije. Med ostale naloge sodi tudi sodelovanje z drugimi odbo-
ri Državnega zbora in specializiranimi odbori drugih parlamentov na
področju zadev Evropske unije. Državni zbor je sodeloval tudi z Evrop-
skim parlamentom in se udeleževal aktivnosti Konvencije o prihodnosti
Evrope od februarja 2002 dalje. Slovenijo so na plenarnih zasedanjih
konvencije predstavljali predstavnik vlade in dva poslanca, ki sta zasto-
pala Državni zbor. Poslanca Alojza Peterleta so predstavniki držav pristo-
pnic izvolili za zastopanje njihovih interesov v predsedstvu konvecije. Po
16 mesecih dela konvencije je bil predstavljen rezultat – Osnutek ustave
za Evropo. Aprila 2002 je bil na pobudo dveh nacionalnih predstavnikov
konvencije oblikovan Forum za prihodnost Evrope v Državnem zboru, ki
je obravnaval predloge institucionalne reorganizacije Evropske unije. 

Zaradi pomembnosti pridruževanja Evropski uniji Državni zbor ni
osredotočil celotnega dela, povezanega z evropskimi zadevami, samo
znotraj Komisije za evropske zadeve. V nasprotju s prakso ostalih parla-
mentov držav pristopnic Srednje in Vzhodne Evrope so vsi odbori sode-
lovali pri oblikovanju pogajalskih izhodišč. Vodstvo Državnega zbora je
na dnevni red rednih zasedanj uvrstilo vrsto najpomembnejših doku-
mentov, vezanih na Evropsko unijo (Strategija Republike Slovenije o pri-
druževanju Evropski uniji, Redna poročila Evropske komisije o napredku
Slovenije v procesu pridruževanja, Državni program harmonizacije naci-
onalne zakonodaje z Evropskim pravnim redom itd.). 

Tabela 2: Število sestankov in zadev na dnevnem redu odborov v
Državnem zboru RS11

Mandat Komisija za Evropske zadeve Odbor za zadeve EU Odbor za zunanjo politiko
Št. Št. Št. Št. Št Št. 

sestankov zadev sestankov zadev sestankov zadev
Drugi mandat
1997–2000 80 280 – – 137 1008
Tretji mandat
2001–2004 44 166 8 18 179 891
Četrti mandat 
17. 11. 4 – 
1. 9. 2005 – – 40 32 * *
* ni podatka.
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11 Vir: Poročila o delu Državnega zbora v mandatnem obdobju 1996–2000 in 2000–
2004.
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Najpomembnejši sporazum s pomembnimi posledicami za Slovenijo
pred vstopom v Evropsko unijo je bil Evropski pridružitveni sporazum,
ki je bil podpisan junija 1996. (Zakon o ratifikaciji sporazuma je bil spre-
jet julija 1997.) V skladu s tem sporazumom je bila Slovenija dolžna
uskladiti celotno nacionalno zakonodajo z Evropskim pravnim redom.
Izredno veliko število »evropskih« zakonov (319) je bilo popolnoma
novih, drugi pa so samo spreminjali že obstoječo zakonodajo. Večina jih
je bila sprejeta po hitrem postopku. 

Tabela 3: Zakonodajna aktivnost Državnega zbora in »evropeizacija«
nacionalne zakonodaje12

Mandat Št. podpisanih Št. sprejetih Od teh 
mednarodnih zakonov v »evropskih« 

pogodb posameznem mandatu zakonov
1990–1992 – 179 –
1992–1996 200 375 –
1996–2000 290 341 129 (37,8%)
2000–2004 243 436 190 (43,5%)
2004–2005 47 82 –
(prvo leto četrtega mandata)

c) Mednarodne organizacije in parlamentarne delegacije
Internacionalizacija parlamentov se kaže tudi v številu mednarodnih
organizacij, v delu katerih sodelujejo njihovi predstavniki oz. delegacije.
Norveška je članica številnih mednarodnih organizacij, med katerimi
imajo nekatere tudi parlamentarne skupščine ali odbore, sestavljene iz
članov, ki predstavljajo nacionalne parlamente držav članic. Tabela 4 pri-
kazuje razvoj norveških stalnih delegacij v tovrstnih skupščinah in odbo-
rih.13 Kot je mogoče videti, se število mednarodnih parlamentarnih dele-
gacij, še posebno po letu 1993, močno povečuje.
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12 Vir: Redna poročila Državnega zbora Republike Slovenije.
13 Viri: Nordby (1985) in različne številke Stortinget i navn og tall.
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Tabela 4: Stalne delegacije norveškega parlamenta v mednarodnih 
skupščinah in odborih mednarodnih organizacij 

Organizacija/delegacija Število nor- 
veških 
članov 1945–49 1950–53 1954–85 1985–93 1993–

Medparlamentarna zveza (IPU) 4 X X X X X
Parlamentarna skupščina 5 X X X X X
Sveta Evrope (CoE)
Nordijski svet (NC) 20 X X X X
Parlamentarna skupščina NATO 5 X X X
European Free Trade Association 6 X X
(EFTA) Odbor članov parlamentov
European Economic Area (EEA) – 6 X
Skupni parlamentarni odbor
Delegacija za odnose z Evropskim 12 X
parlamentom (EP)
Organizacija za varnost in 6 X
sodelovanje v Evropi (OVSE) –
Parlamentarna skupščina
Zahodnoevropska unija (WEU) – 5 X
Skupščina

Treba je dodati, da so poslanci vedno vključeni tudi v norveško delega-
cijo pri generalni skupščini Združenih narodov. Vendar so imenovani
začasno s strani vlade in ne s strani parlamenta. Vlada razporeja poslan-
ce tudi v druge začasne delegacije. V letu 2001 so takšne delegacije pred-
stavljale posebne delegacije pri Združenih narodih na zasedanju o
HIV/AIDS, šesto in sedmo konferenco podpisnic Klimatske konvencije
in konference v Vilni o ženskah in demokraciji.14 Tudi Slovenija je člani-
ca mnogih mednarodnih organizacij s parlamentarnim tipom delovnih
teles, sestavljenih iz predstavnikov nacionalnih parlamentov (glej Tabelo
5). 
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14 Årsrapport 2001. Stortingets administrasjon (Letno poročilo, Oslo: Stortinget).
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Tabela 5: Stalne delegacije Državnega zbora v mednarodnih skupščinah
in odborih mednarodnih organizacij

Število 
slovenskih 

predstavnikov 1993 1995 1997 1998 2002 2004
Medparlamentarna 29 X X X X X X
zveza (IPU)
Parlamentarna skupščina 3 X X X X X X
Sveta Evrope (CoE)
Organizacija za varnost in 3 X X X X X X
sodelovanje v Evropi (OVSE) 
parlamentarna skupščina
Parlamentarna konferenca 3 X X X X X X
srednjeevropske pobude (CEI)
Parlamentarna skupščina 3 X X X X X
NATO
Zahodnoevropska unija 4 X X X X
(WEU) – Skupščina
Skupni parlamentarni odbor 11 X X X
Evropskega parlamenta 
in držav pristopnic
Konvencija o prihodnosti 2 X
Evrope

V mandatnem obdobju 2001–2005 je bilo v treh odborih norveškega
parlamenta, ki se ukvarjajo z mednarodnimi zadevami, in v delegacijah
iz Tabele 4 skupno 122 »mednarodnih« mest, ki jih je zasedalo 60 norve-
ških poslancev. To pomeni, da je bilo kar 36 % poslancev norveškega par-
lamenta članov ene ali več delegacij oziroma odborov, ki se ukvarjajo z
mednarodnimi odnosi. Tabela 6 prikazuje porazdelitev članov parlamen-
tarnih odborov po mednarodnih pozicijah. Razvidno je, da odbor za
zunanje zadeve nima monopola nad zunanjimi zadevami. Vsaj en član
vsakega izmed 12 parlamentarnih odborov ima tudi pozicijo v mednaro-
dni organizaciji. Število članov drugih (domačih) odborov, ki so vključeni
v mednarodne odnose (skupno 45 poslancev), jasno nakazuje, da ne
obstaja jasna ločitev med notranjimi in mednarodnimi zadevami. 

XXČETRTI DEL XX



320

Tabela 6: Porazdelitev mednarodnih položajev po parlamentarnih 
odborih norveškega parlamenta

Odbor za … Število članov odbora, ki imajo vsaj eno mednarodno pozicijo 
(v oklepaju odstotek od vseh članov odbora)

zunanje zadeve 15 (100 %)
obrambo 7 (70 %)
izobraževanje, raziskave in cerkvene zadeve 7 (44 %)
finančne in ekonomske zadeve 6 (30 %)
volilne in ustavne zadeve 5 (50 %)
transport in komunikacijo 5 (33 %)
sodstvo 4 (36 %)
gospodarstvo in industrijo 3 (21 %)
zdravje in socialne zadeve 3 (21 %)
družino, kulturo in državno upravo 2 (15 %)
lokalno samoupravo 2 (14 %)
energijo in okolje 1 (8 %)

Poslanci Državnega zbora so bili na začetku četrtega mandata (2004–
2008) različno vključeni v mednarodne odnose pri zasedanju mest v
ustreznih specializiranih odborih. Tabela 7 prikazuje porazdelitev mest v
odborih med 90 poslancev, pri čemer je vsak poslanec član več odborov.
Iz tabele je razvidno, kako se mesta v odborih za zunanjo politiko in
zadeve EU pokrivajo z mesti v ostalih odborih. Kar 32 poslancev deluje v
odboru za zunanjo politiko ali evropske zadeve, pri čemer pa so člani
vsaj še enega od ostalih odborov. Hkrati imajo poslanci še 22 mest v
petih delegacijah Državnega zbora v različnih mednarodnih parlamentar-
nih skupščinah ali drugih telesih. Skupaj je kar 54 (60 %) slovenskih
poslancev vključenih v razne oblike mednarodne aktivnosti, kar dejan-
sko pomeni večji delež v primerjavi z norveškimi poslanci. Tudi v sloven-
skem primeru je očitno, da ne obstaja jasna ločnica med notranjimi in
zunanjimi (evropskimi in drugimi zunanjimi) zadevami.

XDEMOKRACIJA V GLOBALIZACIJI  – GLOBALIZACIJA V DEMOKRACIJIX
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Tabela 7: Porazdelitev mednarodnih položajev po odborih Državnega
zbora

Odbor za … Število Število članov odbora, 
članov ki imajo položaj v odboru za 
odbora zunanjo politiko in/ali 

odboru za zadeve EU
1. ekonomijo 16 2
2. promet 15 3
3. okolje 14 4
4. kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 12 1
5. finančno in monetarno politiko 14 3
6. notranje zadeve, javno upravo in sodstvo 17 6
7. lokalno samupravo in regionalni razvoj 14 3
8. obrambo 10 2
9. zdravstvo 10 2
10. zaposlovanje, družino socialno skrbstvo in invalide 14 6
11. kulturo, izobraževanje in šport 17 8
12. višje izobraževanje, znanost in tehnologijo 13 4
13. zunanjo politiko 19
14. zadeve EU 18

č) Vladne izjave in vprašanja ministrom
Predložitev zakonskega predloga je glavni način za postavitev določene
tematike na dnevni red sodobnih parlamentov. Vlade lahko v večini par-
lamentov postavijo na dnevni red tudi svoja posebna poročila ali izjave. S
soglasjem predsedstva norveškega parlamenta lahko ministri podajo
tudi ustno poročilo ali izjavo o določeni zadevi na plenarnem zasedanju
parlamenta. Nekatere izjave so povezane s kritičnimi dogodki, ki zahte-
vajo takojšnjo pozornost, druge pa so stvar rutine in so predstavljene
parlamentu enkrat letno.15 Vendar vlade nimajo monopola nad postavlja-
njem dnevnega reda. Poslanci lahko opozorijo na določeno problematiko
z uporabo interpelacije, poslanskim vprašanjem ministru ali z vložitvijo
lastnega predloga zakona. V zadnjih letih je prišlo v Stortingu do enor-
mnega povečanja števila poslanskih vprašanji in lastnih zakonskih pred-
logov (Rommetvedt, 2003: 47, 49). V osemdesetih in devetdesetih letih

XXČETRTI DEL XX

15 Leta 2002 je bilo v Stortingu podanih 11 ustnih poročil ministrov. Od tega je bilo pet
poročil povezanih z mednarodnimi zadevami, dve izjavi ministra za zunanje zadeve
z zunanjepolitičnimi temami, izjava ministra za mednarodni razvoj z razvojno poli-
tiko, izjava predsednika vlade z johannesburškim vrhom o trajnostnem razvoju ter
izjava ministra za nafto in energijo z nordijskim trgom električne energije. V letu
2001 je bilo danih tudi 17 ustnih izjav, med njimi poročilo ministra za obrambo o
uporabi orožja z osiromašenim uranom, ministra za delo in državno upravo o strate-
giji Nordijskega sveta o trajnostnem razvoju v nordijskih državah in okolici, minis-
tra za zunanje zadeve o zunanji politiki, ministra za mednarodni razvoj o temah
Svetovne trgovinske organizacije, povezane s katarsko ministrsko konferenco,
predsednika vlade o terorističnem napadu na ZDA 11. septembra in ministra za
okolje o klimatskih pogajanjih v Marakešu. 
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prejšnjega stoletja se je letno število interpelacij in poslanskih vprašanj
gibalo med 600 in 900 v primerjavi z med 200 in 300 v petdesetih in šest-
desetih letih prejšnjega stoletja.16 Število samostojnih zakonskih predlo-
gov posameznih poslancev se je na letni ravni povzpelo od peščice v
začetku osemdesetih let na več kot sto v drugi polovici devetdesetih let
prejšnjega stoletja. 

Čeprav nimamo celovitega pregleda o številu poslanskih vprašanj in
poslanskih zakonskih predlogov s področja mednarodnih zadev ali
odnosov, pričakujemo podobne trende, kot veljajo za celoto. Iskanje po
spletni strani norveškega parlamenta je postreglo z rezultatom, da se je
število poslanskih vprašanj ministru za zunanje zadeve od 145 v manda-
tu 1989–1993 povzpelo na 249 v mandatu 1997–2001.17 Po navedbah
Melsætherja (2004: 41) se je povzpelo število vprašanj in interpelacij v
povezavi z Evropsko unijo ali pogodbo o Evropskem ekonomskem
območju z 28 v letih 1998–1999 na 54 v letih 2002–2003. Še bolj zanimivo
v tem kontestu je pojavljanje poslanskih vprašanj o mednarodnih zade-
vah ministrom, zadolženim za notranjo politiko. Vprašanja, povezana s
Svetovno trgovinsko organizacijo, so zanimiva ilustracija internacionali-
zacije notranjih zadev in ponotranjenje zunanjih zadev (prim. Langhelle
and Rommetvedt 2004). Od 1993 do 2003 je bilo skupno 51 poslanskih
vprašanj in interpelacij povezanih z različnimi vidiki sodelovanja z GATT
in WTO, ki so jih sprožili norveški poslanci (glej tabelo 8).18 Skokovit
porast števila vprašanj v obdobju 2002–2003 jasno nakazuje, da je norve-
ški parlament postal bistveno bolj zainteresiran za zadeve, povezane z
WTO. Na večino teh vprašanj je odgovoril minister za zunanje zadeve (in
minister za trgovino v obdobju 1993–1996). Kljub temu pa narašča tudi
število odgovorov, ki jih dajejo ministri, pristojni za različne notranjepoli-
tične teme. Tabela 8 nakazuje, da se mednarodni odnosi mešajo z doma-
čimi politikami. 
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16 Vprašanja, ki zahtevajo pisni odgovor, niso upoštevana. To bi povečalo število
vprašanj, odgovorjenih pisno, s 132 leta 1997 na 494 v letu 2001 in 706 v letu 2002.
Vir: Årsrapport 2002. Stortingets administrasjon (Letno poročilo, Oslo: Stortinget), str.
12.

17 Vprašanja s pisnim odgovorom vključena v število. Vir: www.stortinget.no.
18 Vprašanja s pisnim odgovorom vključena.
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Tabela 8: Poslanska vprašanja ministrom o WTO/GATT v norveškem
Stortingu

Storting Skupno Št. vprašanj odgovorjenih v imenu ali s stani ministra za:
zasedanje število pred- zunanje trgo- raz- kmetij- ribištvo delo, izobraže- finance

vprašanj sednik zadeve* vino* vojno stvo državno vanje,
vlade pomoč* upravo raziskave

2002–2003 13 7 2 3 1
2001–2002 5 3 1 1
2000–2001 4 2 1 1
1999–2000 7 1 2 1 2 1
1998–1999 3 1 2
1997–1998 6 3 3
1996–1997 3 2 1
1995–1996 3 3
1994–1995 4 4
1993–1994 3 3
Skupaj 51 1 20 10 3 11 1 2 2 1
* Do l. 1996 je imelo ministrstvo za zunanje zadeve tri ministre: za zunanje zadeve, trgovino in razvojno pomoč. Po 1996. pa ima
minstrstvo dva ministra: za zunanje zadeve in razvojno pomoč.

Poslovnik Državnega zbora ne predvideva vladnega ali ministrskega
poročanja na plenarnih zasedanjih kot ustaljene prakse. Običajna oblika
komunikacije med vlado in Državnim zborom so ustna ali pisna poročila
pristojnemu odboru o pomembnih zadevah ali dogodkih. Razprava o
posebno pomembnih temah ali v primeru interpelacije zoper ministra ali
celotno vlado se najpogosteje odpira v času, predvidenem za poslanska
vprašanja na začetku vsakega zasedanja Državnega zbora. Po prvih
demokratičnih volitvah v Državni zbor leta 1990 se je število poslanskih
vprašanj močno povečalo, pri čemer je bilo veliko število vprašanj pove-
zanih z evropskimi in mednarodnimi zadevami. Število poslanskih vpra-
šanj je s 1318 v mandatnem obdobju 1992–1996 naraslo na 1586 v man-
datnem obdobju 1996–2000 in 2459 v mandatnem obdobju 2000–2004.
Vprašanja so se izkazala kot sredstvo zagotavljanja pomembnih informa-
cij o mednarodno priznanih standardih in vrednotah obravnavanja not-
ranjih zadev. Čeprav ne obstajajo natančni podatki o številu in vsebini
vprašanj posameznim ministrom, so ministri in drugi predstavniki vlade
pogosto poskušali razložiti vpliv skupnih evropskih politik in regulacij
na oblikovanje notranjih politik. Število poslanskih vprašanj, namenje-
nih zunanjemu minstru, se je povečalo s 67 v mandatnem obdobju 1992–
1996 na 73 v mandatnem obdobju 1996–2000 in 95 v mandatnem obdob-
ju 2000–2004.19 Hkrati pa se zakonski predlogi poslancev v zadnjih štiri-
najstih letih v glavnem niso dotikali zunanjih zadev. Njihovo število se je
celo zmanjšalo kljub nenehnemu pritisku na Državni zbor po moderniza-
ciji celotne zakonodaje. V okoliščinah, ko vlada poskuša izpolniti nalogo
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19 Za podrobnosti glej poročili o delu Državnega zbora v mandatnem obdobju 1996–
2000 in 2000–2004.
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modernizatorja zakonodaje, imajo manj izkušeni poslanci velike težave
pri razvijanju samostojne pobude, še posebno, ker je zahtevana določena
stopnja specialističnega znanja.

d) Internacionalizacija strokovne podpore 
Politične in administrativne sposobnosti parlamentov temeljijo na njiho-
vih administrativnih in strokovnih resursih. Število administrativnega
osebja v norveškem parlamentu je bilo majhno v primerjavi z ostalimi
parlamenti, vendar je število zaposlenih v administraciji parlamenta in
poslanskih skupinah v zadnjih desetletjih naraščalo. Parlamentarno
osebje je vključno s svetovalci poslanskih skupin in uradniki leta 1971
štelo 174 ljudi, leta 2004 pa je bilo v parlamentu in poslanskih skupinah
zaposlenih 504 oseb. Povečanje števila zaposlenih se posledično kaže
tudi v učinkovitosti norveškega parlamenta. Med tovrstne učinke lahko
štejemo povečanje števila odklonilnih mnenj, alternativnih predlogov,
poslanskih vprašanj in zakonskih predlogov posameznih poslancev.20

Povečanje pomena mednarodnih odnosov se kaže v številu osebja,
specializiranega za mednarodne odnose. V sredini devetdesetih let prejš-
njega stoletja je norveški parlament oblikoval posebni »Mednarodni
oddelek«, ki je zadolžen za upravljanje mednarodnih stikov norveškega
parlamenta. Oddelek ima dva sekretariata; »mednarodni sekretariat« in
»sekretariat za norveško delegacijo pri Nordijskem svetu«. Danes »Med-
narodni oddelek« zaposluje, skupaj z vodjem, 19 ljudi, od tega 9 v Med-
narodnem sekretariatu in 8 v Sekretariatu delegacije pri Nordijskem
svetu. Sredi sedemdesetih let dvajsetega stoletja so bile v Sekretariatu
delegacije pri Nordijskem svetu, ki je bil takrat edini oddelek Stortinga,
specializiran za mednarodne odnose, zaposlene samo tri osebe.

Parlamenti z dolgo demokratično tradicijo so razvili celotno paleto
strokovnih, organizacijskih in tehničnih služb, parlamenti v mladih
demokracijah pa morajo popolnoma na novo vzpostaviti celoten sistem
od začetka. Slovenski Državni zbor je tako moral vzpostaviti popolnoma
nov sistem administrativne podpore z ustanavljanjem novih enot in
oddelkov. Poleg administrativnega osebja je naraščalo zaposlovanje
novih, visoko usposobljenih strokovnjakov, veliko osebja pa je šlo na
krajša izobraževanja v druge parlamente. Število zaposlenih v Državnem
zboru je počasi naraščalo od 216 v letu 1991 do 298 v letu 1998 in 346 v
letu 2004. Marca 2005 je bilo v Odboru za evropske zadeve EU zaposle-
nih 10 ljudi in še dva v odboru za zunanjo politiko. Usposobljenost oseb-
ja se izkazuje na vseh ravneh, od poslanskih skupin in delovnih teles do
samega parlamenta. Vendar pa sta obseg in kakovost administrativne in
strokovne podpore še vedno nezadostna, deloma tudi zaradi omejenih
finančnih virov v državnem proračunu (ki ga določa vlada). Sočasno pa
je naraščalo tudi zanimanje poslancev za strokovno podporo. V obdobju
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1998–2004 je Raziskovalni sektor Državnega zbora izdelal 482 poročil in
ekspertiz po naročilu poslancev in vodstva Državnega zbora. Velika veči-
na (57 %) je obravnavala mednarodne teme vključno s problematiko
Evropske unije (postopki odločanja, pravne ureditve posameznih podro-
čij itd.).21

SKLEP

Trdimo lahko, da obstaja nekaj dejavnikov, ki vplivajo na večje vključe-
vanje parlamentov v mednarodne odnose. Internacionalizacija in globali-
zacija sta gonilni sili, kar pa ne pomeni, da nujno povečata vključenost
parlamentov v mednarodne odnose. Mehanizem vključevanja prarla-
mentov v mednarodne odnose je dvojen proces internacionalizacije naci-
onalnih zadev in domestifikacije internacionalnih zadev. Tradicionalno
sta bili domena mednarodnih zadev varnost in obramba, ki ju je bilo zelo
lahko ločiti od domačih javnih politik. Danes pa mednarodni odnosi niso
samo zunanje zadeve, ampak vključujejo tudi zadeve, povezane z različ-
nimi nacionalnimi tematikami in javnimi politikami, kot je poslovna
politika, razvojna politika, okoljska politika itd.

Vlade so odgovorne za mednarodna pogajanja, ki pa danes vključujejo
zelo različne nacionalne interese. V sedanji dvonivojski igri so potrebni
kompromisi med različnimi notranjimi zadevami, ki so najpogosteje v
domeni parlamentov. Ena izmed pomembnih vlog parlamenta v tem kon-
tekstu je definiranje in interpretacija nacionalnih interesov. Kot je bilo že
poudarjeno, so nacionalni interesi politično obremenjeni in odvisni od
rezultatov političnega procesa, še posebno kadar obstaja več kot en naci-
onalni interes. Posledično lahko pričakujemo, da bodo nacionalni parla-
menti igrali pomembno vlogo v mednarodnih odnosih, še posebno v pro-
cesu določanja razmerja interesov in določanja nacionalnih pogajalskih
izhodišč. 

Predstavljeni podatki potrjujejo zgornje predpostavke. Parlamenta
Slovenije in Norveške sta nedvomno zelo aktivno vključena v mednaro-
dne zadeve. V obeh primerih so bili oblikovani novi parlamentarni orga-
ni za obravnavanje tem, povezanih z odnosom med posamezno državo in
Evropsko unijo, sočasno pa se je močno povečalo tudi število parlamen-
tarnih delegacij. Več kot tretjina norveških in več kot polovica slovenskih
poslancev je članov mednarodnih delegacij in odborov, ki obravnavajo
mednarodne odnose. Poslanci vse pogosteje ministrom postavljajo vpra-
šanja z mednarodno tematiko, mednarodne zadeve postajajo vseo
pomembenjše za nacionalne teme. V primeru Norveške je videti, da so
vprašanja, povezana z WTO, poslanci naslavljali ne samo na ministra za
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zunanje zadeve, ampak tudi na ministre, odgovorne za različna notranja
področja. Tudi slovenski poslanci so vprašanja, povezana s politiko EU,
naslavljali na različne ministre. Povedano drugače, prihaja do vdora med-
narodnih zadev v notranjo politiko in obratno. 

Vkjučevanje norveškega parlamenta v mednarodne zadeve je treba
tudi povezovati s paradoksalnim razmerjem konsenza in konflikta. Že
tradicionalno je bila norveška demokracija opredeljena kot konsenzual-
na (Elder et al, 1982; Luebbert, 1986). Vseeno pa se je v zadnjih desetle-
tjih stopnja konfliktnosti v norveškem parlamentu opazno dvignila
(Rommetvedt, 2003). Posledično je opredelitev nacionalnih interesov bis-
tveno težja in bolj problematična. Sočasno pa je konsenz pomembna
politična vrednota v odnosu do zunanje politike. Narodna enotnost se je
izkazala za ključno pri zaščiti nacionalnih interesov male države (Løvold,
2002). Potreba po konsenzu v zunanjih zadevah je prvi razlog, ki je nor-
veški vladi omogočil zasidranje mednarodnih pogajanj v norveškem par-
lamentu. Drugi razlog so manjšinske vlade, ki so na Norveškem postale
skoraj pravilo. Manjšinske vlade potrebujejo podporo tudi ostalih strank
v parlamentu, še posebno ko gre za kontinuiteto in konsistentnost, kot v
primeru mednarodnih pogajanj. To je bilo jasno videno v primeru norve-
ške pogajalske pozicije v primeru pogajanj z WTO (Langhelle in Romme-
tvedt, 2004). V razmerju do WTO je imela Norveška konfliktne interese,
na eni strani ofenzivne interese (liberalizacija tržišča) na področju ribiš-
tva in ribjih izdelkov in defenzivne interese (zaščita) na področju kmetij-
stva. V razpravah med vlado in parlamentom ter na plenarnih zasedanjih
se je izkristaliziralo, da je treba ofenzivne in defenzivne norveške intere-
se uravnotežiti. Pri tem je očitno, da je norveški parlament kot pomemb-
nejše ocenil ofenzivne interese nasproti defenzivnim. Takšna prioriteta
pomeni, da je mogoče po sili razmer žrtvovati kmetijske protekcionistič-
ne interese, če bi se to izkazalo za nujno potrebno pri doseganju drugih
interesov. Z drugimi besedami to pomeni, da je razvrščanje različnih
domačih interesov in s tem določanje nacionalnega interesa pomembna
funkcija norveškega parlamenta. Dogajanje v slovenskem Državnem
zboru izraža velik vpliv globalizacije na Slovenijo kot novo demokratično
državo Srednje Evrope ob sočasnem povečevanju internacionalizacije
slovenskega parlamenta v smislu domestifikacije mednarodnih zadev in
internacionalizacije nacionalnih zadev. Najpomembnejši proces z vidika
internacionalizacije slovenskega državnega zbora je nedvomno vključe-
vanje Slovenije v Evropsko unijo. Kljub visoki stopnji konfliktnosti med
razmeroma (še) nezrelimi parlamentarnimi strankami je vedno obstajala
temeljna stopnja konsenza o procesu pridruževanja Evropski uniji. Slo-
venski parlament je v tem procesu imel močno pozicijo, ko je potrjeval
vsa vladna pogajalska izhodišča. Od sredine devetdesetih let prejšnjega
stoletja so ustavne in zakonske norme postajale vse bolj prilagojene nor-
mam Evropske unije, kar se je izražalo v spremembah ustave in sprejetju
na stotine »evropskih« zakonov v zadnjih sedmih letih (1997–2004).
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Na podlagi preteklih izkušenj lahko pričakujemo, da bo Državni zbor
ohranil močan vpliv na pogajalska izhodišča glede tem, obravnavanih na
evropski ravni. Vladna izhodišča bodo obravnavana in po potrebi dopol-
njena na parlamentarnem odboru za zadeve EU in pogosto tudi na ple-
narnem zasedanju parlamenta. Novi zakon o sodelovanju med parlamen-
tom in vlado pri evropskih zadevah predvideva pomembno in aktivno
vlogo parlamenta kot parlamenta države članice Evropske unije. Ta
zakon se lahko uporabi v vseh primerih, ko je lahko ogrožen ali promovi-
ran slovenski nacionalni interes, vendar vlada ni striktno obvezana
upoštevati navodil in usmeritev parlamenta. 

Problem slovenskega parlamenta ni toliko v »institucionalnih sposob-
nostih« kot v »kulturnih zmožnostih«, kot je na primer primerno znanje
oz. sposobnost hitrega določanja nacionalnih prioritet in oblikovanje
nacionalnih interesov, ki bi omogočalo aktivnejšo udeležbo pri oblikova-
nju in inovativnejše sprejemanje predpisov EU. Eden od razlogov, da je
določanje prioritet še vedno problematično, je na eni strani pomanjkanje
razumevanja Evropske unije in njenih skupnih interesov, na drugi strani
pa globok ideološki razkol med glavnimi političnimi akterji. Čeprav
obravnava evropskih zadev zahteva visoko stopnjo konsenza, je bila ta v
praksi redko dosežena, razen v najpomembnejših zadevah. Vsekakor pa
se bo proces internacionalizacije notranjih tematik in »domestifikacije«
mednarodnih zadev nadaljeval v okviru Evropske unije bistveno hitreje,
z razsežnostmi, ki jih trenutno ni moč predvideti. 

Pogodba o Evropskem ekonomskem območju (EEA) med Evropsko
unijo, Islandijo, Liechtensteinom in Norveško zahteva, da tudi Norveška,
čeprav ni članica Evropske unije, izvaja evropske predpise. Kot je bilo
omenjeno, je norveški parlament z namenom, da bi z vlado obravnaval
zadeve, izhajajoče iz EEA, oblikoval posebno posvetovalno telo. Vseeno
pa je vpliv norveškega parlamenta vprašljiv, ker mora Norveška izvajati
evropske regulative, ne da bi imela glas v odločevalskih procesih Evrop-
ske unije. 

Med Norveško in Slovenijo vsekakor obstajajo določene razlike, ven-
dar je po naši interpretaciji mogoče zaznati bistveno več podobnosti kot
razlik v internacionalizaciji norveškega in slovenskega parlamenta.
Splošni trend v smeri globalizacije in internacionalizacije tako očitno
presega učinke različnih političnih tradicij v dveh državah, njunih odno-
sih z Evropsko unijo in različno stopnjo »zrelosti« obeh parlamentov.
Norveška in Slovenija sta v tej primerjavi služili za predstavitev procesa
internacionalizacije nacionalnih parlamentov in vloge nacionalnih parla-
mentov v mednarodnih odnosih. Rezultati jasno kažejo, da oba parla-
menta igrata pomembno vlogo v mednarodnih odnosih in pogajanjih. V
primerjavi s sedanjo vlogo pa imata oba še neizkoriščene potenciale.
Vendar pa se zastavlja vprašanje, ali je mogoče norveški in slovenski pri-
mer posplošiti na ostale parlamentarne demokracije ali pa gre zgolj za
dva deviantna pojava, ki nimata bistvenega vpliva na druge države.
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Verjamemo, da so norveško-slovenske izkušnje relevantne tudi za
druge parlamentarne sisteme. Kljub pomembnim političnim razlikam
med državama sta oba parlamenta postala bolj vključena v mednarodne
odnose, kar kaže na dejstvo, da internacionalizacija parlamentov postaja
splošen in nezaustavljiv proces. Pri tem pa je mogoče pričakovati, da
relevantnost norveško-slovenskih izkušenj variira glede na značilnosti
političnega sistema in posebnosti politične kulture. Nedvomno so
potrebne obširnejše primerjalne analize, da bi bilo mogoče odgovoriti na
vprašanje, ali je možna generalizacije norveško-slovenskih izkušenj. Vse-
eno pa se bo internacionalizacija notranjih zadev in domestifikacija
zunanjih zadev v prihodnosti nadaljevala s povečano močjo. Najverjetne-
je bodo v času globalizacije različni domači sektorji in interesi, na katere
vplivajo mednarodna pogajanja, dodatno pritiskali na parlamente in par-
lamentarce in posledično spreminjali odmaknjeno vlogo parlamentov v
mednarodnih pogajanjih in organizacijah. Časi, ko so bile mednarodne
zadeve izključna pristojnost izvršilne oblasti, so tako že davno minili,
vendar pa parlamenti še vedno iščejo najprimernejšo vlogo v mednaro-
dnih organizacijah in pogajanjih.
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POVZETKI V ANGLEŠKEM JEZIKU
ABSTRACTS IN ENGLISH LANGUAGE

Rudi Rizman: 
WHAT BRINGS GLOBALIZATION TO NATION-STATE?
Globalisation arguably questions the traditional self-sufficiency and almost
absolute practicing of the political subjectivity of nation-states. This fact alone
has greatly affected the emergence of various and mutually contradicting inter-
pretations among scholars specialising in the area who argue, on one hand, that
it is possible to talk about the renaissance of nation-states (since 1945 their
number has grown by 135) and, on the other hand, about their eventual demise
with a view to their transfer of the key components of sovereignty to supra-
national organisations. Although one cannot be a hostage to any of the exagger-
ated claims just mentioned, it is still plausible to stick to a more complex argu-
ment about the substantial altering of the relationship between the external
world and the nation-state. Their causal relationship is far from being simple or
one-directional. Besides, it is continuously dependent on both the intervention
of the factor of contingency as well as the organised and politically intended
encroachments of various national and transnational actors. It would be too
naïve not to be aware that the prevailing organisation of the world is state-cen-
tric. In today’s conditions of globalisation nation-states remains the most attrac-
tive organisational form of expressing the sovereign political will of responsible
collective actors. In both the internal and international senses nation-states
with few exceptions conform to the »universally correct« model of state organi-
sation (structure) and their framing of national identity. The locus of their polit-
ical power is no longer limited to national governments but can only be
achieved on the basis of them sharing or negotiating with various transnational
(global) public or private organisations on diverse levels: sub-national, national,
regional and international. Despite their gradual narrowing of the former sover-
eign competencies, nation-states maintain a sufficiently recognisable and active
autonomy in exercising their central authority and reproducing their political
and national identities. A convincing example of this kind of richness and com-
plexity of interactions between nation-states and the international community
is illustrated by the very concept of glocalisation. In this vein it seems urgent to
seriously address the issue of the compatibility and incompatibility of the rela-
tionship between democratic control and the further intensification of regional
and global integration which threaten the substance of the nation-state. Both
political science and political practice currently face the challenge to design a
paradigm for a new historical formula or synergy with a view to what has so
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far been understood by the nation-state and the external world. The solution
should be searched for in both areas: on one hand with the ambivalently condi-
tioned and accumulated consequences of globalisation while, on the other, in
intensive institutional pluralisation which empowers not just globalisation as
such but also ultimately nation-states.

Jernej Pikalo: 
FRAMELESS PICTURES OF GLOBALISATION
A frame is for a picture and is not just a simple decoration. It tells the viewer
where the picture starts and ends and what is the background of the picture. It
delimits it from the background while at the same time it gives it definite bor-
ders. It frames the picture’s contents, sets them in relationship with the back-
ground and acts as an intermediary between the picture and the background.
The frame can be considered as a context for the picture that is in correspon-
dence with the background of the epistemic reality. It is an integral part of it,
giving it structure and existence. The discourse on globalisation has thus far
painted a picture without a frame. There it is, the picture by itself, hermetically
sealed, not needing nor wishing any correspondence with the contextual frame,
speaking about itself and for itself. It is real because it proclaims to be real,
without situating itself in any wider discourse. But one should as a professional
doubter ask oneself whether it is possible to recover the frame, to look behind
and beyond the stripped down picture in order to get a better understanding of
it. Can a frame that has been silenced and downgraded tell a story different
from the message of the picture itself? Can recovering a frame lead the way
towards a fuller picture of the processes of globalisation? Can it change the per-
ception of the picture of globalisation? Does the key to the proper understand-
ing of globalisation processes lie in recovering a wish that has been silenced?
There have clearly been many interests behind the globalisation discourse and it
has repeatedly been used as a scapegoat for many economic and political mea-
sures that would otherwise not have taken place.

Urban Vehovar: 
POLYARCHIES UNDER THE PRESSURE OF GLOBALISATION –
QUALITY OF RULING AND THE PROBLEM OF CONTROL OVER
ELITES STAY THE KEY PROBLEMS OF MODERN DEMOCRACIES
There is a question how the seemingly self-evident synchrony of relatively high
level of political participation, high levels of effectiveness of administrative
apparatus and high level of economic development, characteristic for highly
developed societies, is created? Processes which lead to high levels of quality of
ruling are not self-evident; they are a result of activities of political, administra-
tive and economic elites. The author starts from the idea that high levels of
quality of ruling are in fact a result of division of power which results in a high
level of specialisation and autonomy of administrative apparatus. The elections
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as a mechanism of control over political and administrative elites are not suffi-
cient. Supplementation of elections, establishing of horizontal responsibility,
enable continual and effective control over elites, and at the same time – seem-
ingly self-evidently – the administrative apparatus improves the quality of its
activities, while producing positive externalities in a sense of improving busi-
ness environment. However, we cannot expect that high levels of economic
development alone will lead to the improvement of activities of political elites
and administrative apparatus. Processes of consolidation of poliarchies – above
all in a sense of adaptation to environmental challenges – are not spontaneous,
and they demand the social elites systematically and strategically respond to
the pressures from (global) environment. On the basis of empirical evidence
and analysis of processes of consolidation of the newly established poliarchies
the author sets the following hypothesis: there is a need of external control over
bureaucracies and political elites especially in the early phases of consolidation
of poliarchies, however in later phases bureaucratic and political elites function
more effectively also because of the creation of higher levels of political, profes-
sional and civil culture. However, this does not mean that their control is
becoming unimportant: the key problem of modern poliarchies is becoming the
qualification and nature of social elites and their capability to have a control. 

Jožef Kunič: 
CHALLENGES OF DIPLOMACY IN THE GLOBALISED WORLD
The period of »Westphalian system« is definitely over. The basic principle of
Westphalian system is separation of the church from the state. The church or
its religion does not determine only the narrow interests of a certain church,
reduced to the principles of the rites and financial contributions, but defines the
relationships among people on the basis of defining duties and obligations.
Westphalian system in its basis determines that human duties, prohibitions and
relationship toward disrespect toward basic religious norms, i.e. sanctions, are
all matters of the state alone, which defines them in accordance with its own
legislation or definition by its own sovereign. Westphalian system has abol-
ished universality of duties, prohibitions and sanctions or values (defined by
religion). The universality was characteristic for Europe, which in the then
mentality for the majority of inhabitants represented in political sense the
whole world. After the 30-year war that grasped almost the whole Europe, the
then rulers realised that the system before Westphalian system enabled and
even caused religious wars, that diplomacy was not able to prevent them
because ideologies and values were not negotiable. We are now in the new,
post-Westphalian paradigm. There are new crisis centres establishing. Globali-
sation is becoming a fact and foreign policy and its diplomacy must adapt to
that fact. The author attempts to find out what are the so-called foreign-political
problems, in which direction to search for the solutions, and how to behave in
order to approach the wanted solutions. 
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Milan Jazbec: 
FUTURE DEVELOPMENT AND DILEMMAS OF THE ESDP
The security sector, and defence in particular, is the cornerstone of the Euro-
pean integration process. Co-operation among European nation-states and their
armed forces represents a basic step forward in the future development of the
integration process. Three dilemmas that will effect the future globalisation of
the ESDP can be seen within this respect: first, the EU was founded on the con-
cept of preventing future wars, second the EU as a potential global actor should
neither compete with the USA nor copy its role and, third, is the EU capable of
predicting future threats, adapting its security policy, providing the necessary
resources and developing suitable instruments to counter these threats? The
future development of the ESDP could be strategic and global if it stays closely
linked to the EU integration process as a whole. There are five possible scenar-
ios of this development: a) Titanic scenario; b) the EU as a closed European
hard core; c) the Monet scenario; d) the EU as an open integration area; and e)
the EU as a superpower. One could suggest as the most probable development
the synergy of the three different layers (decreasing integration, increasing inte-
gration and advanced increasing integration), where member states participate
(or not) according to their capability, in different projects, while creating differ-
ent speeds and functionality of integration. Slovenia’s role primarily depends
on three elements: a) the capability of articulating its integration ambitions; b)
efficient long-term resource allocation; and c) the preparedness of creating a
long-term political orientation which will not depend on any specific govern-
mental changes. The EU integration process should remain open, multilayered
and flexible.

Erik Kopač: 
GLOBALISATION OF NATIONAL DEFENCE INDUSTRIES: 
RESTRUCTURING OF AMERICAN AND EUROPEAN 
DEFENCE COMPANIES
National defence industries have recognised that world circumstances have
changed and consequently some radical changes are also required to their own
structures. The increased concentration of defence production indicates that the
central defence industrial policy dilemma between the benefits of economies of
scale and the benefits of competition has been gradually resolved in favour of
scale economies. The article analyses the restructuring underway from the polit-
ical-business perspective. It compares the different forms of corporate linkage
ranging from a full merger/takeover to less dramatic ties associated with strate-
gic alliances/minority shareholdings and joint ventures. In particular, it
explores these approaches from the perspective of their suitability for restruc-
turing in the politically sensitive defence industry when the process spans
national boundaries. The structure of the analysis involves an assessment of the
progress of the US defence industry and an identification of the drives for
change and underlying dynamics of this industry. This provides the platform
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for a parallel analysis of pressures and changes among members of the Euro-
pean defence industry, leading to an analysis of how US and European compa-
nies are placed regarding industrial trends towards globalisation.

Uroš Svete: 
INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGY USE – 
ENSURING OR THREATENING GLOBAL SECURITY?
The processes of globalisation and the global society are so closely linked with
the use of contemporary information-communication technology (ICT) that
their inseparable connection may be presumed. Without ICT it would be impos-
sible to implement global plans and changes in almost all social spheres where
real-time data transmission is a key condition ensuring those processes. It is
especially those users connecting to local and wide area networks, as well as the
evolution and commercialisation of the Internet, that has clearly ensured world
integration leading towards a global village in economic, political and general
social senses. The communication capabilities of digital information technology
are therefore the main technological vehicle through which contemporary soci-
eties have been transformed towards information or network societies internal-
ly as well externally in the globalisation sense. The fact that security is especial-
ly a socially defined category that is so hard to objectify can also be validated in
the sphere of globalisation. Security in the globalisation age has basically
changed in conceptual (theoretical) and practical senses, considering the human
individual, nation-states and supranational organisational activities in the inter-
national community area. Therefore, two key statements emerge. First, the func-
tions and activities of traditional security actors (especially nation-states and
their formal and informal integrations and coalitions) have been fundamentally
undermined by globalisation connected with the economic and technological
development as well with the changed geopolitical circumstances seen after the
end of the Cold War. Today’s international community is more often charac-
terised by private (non-public) and non-state institutions (at economic, political
and military-security levels) while on the other hand, due to rising global identi-
ty and cultural patterns or newborn security communities, the role of individu-
als has significantly changed. It is in a physical and perceptional sense ever less
tied and engaged within bureaucratic and geographical nation-state borders. In
the national security area globalisation can be perceived as a new kind of threat
(ruining the state monopoly in specific social dimensions), at the same time
however human individual security is being threatened by the new economic
streams and social values causing an unstable social, economic and employment
environment. Second, next to the actual changes seen in the globalisation age, a
different perception of (virtual) reality at the level of individual and security
communities should also be considered. Security communities developed by
some Scandinavian security and peace researchers during the Cold War when
the nuclear cataclysm was possible or even probable are therefore more impor-
tant and the most stable security mechanism worldwide. But the truth is that
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security communities in the information age and globalisation are so hard to
build and are much more temporary than in the Cold War when societies were
pretty closed in an informational sense. Within this theoretical approach or
these starting-points, the globalisation process connected with security issues
can be discussed following two directions: as a threatening and security chal-
lenge especially to nation-states. The second way of globalisation and one that
is especially ICT emphasising involves positive security, thus it is a new tool in
security mechanisms. The new technology can not only be used as a (security)
threat but also as a new way of ensuring security.

Maja Garb: 
ASPECTS OF GLOBALISATION AND DEMOCRATISATION 
OF THE POST-CONFLICT RECONSTRUCTION OF THE SECURITY
SECTOR – CASES OF POLICE AND MILITARY RECONSTRUCTION
Reconstruction of the military and police usually represents a significant part
of general post-conflict reconstruction. Further, a stable and secure environ-
ment, which can also be provided by both reconstructed structures (an interna-
tional force is often established to provide it after a conflict), is also understood
as a prerequisite for the successful reconstruction of other areas. The recon-
struction of the military and police can be located within the framework of both
concepts –post-conflict reconstruction and security sector reform. The article
briefly outlines both concepts and further shows some of the most evident
forms and effects of the (co-)operation of international actors in the fields of
police and military post-conflict reconstruction, such as: provision of the frame-
work as part of a peace agreement, appointment of the responsible actor or lead-
ing country, the execution of training, transition to local ownership, the danger
of own interests and the dependency syndrome etc, that ought verify the thesis
on the globalisation of post-conflict reconstructions of the security sector, and
the democratisation (according to Western standards) of reconstructed institu-
tions.

Štefka Korade Purg: 
REFORM OF THE STATE ADMINISTRATION WITH AN EMPHASIS
ON SYSTEMIC CHANGES IN ORGANISATION AND HUMAN
RESOURCES
Every organisation introduces changes, thus making room for development and
the creating circumstances to achieve its goals. The same rule is observed by a
state whose objective is to create an environment for the good functioning of its
administration. Shortly after gaining its independence, Slovenia initiated a
national administrative reform. The first step of the reform was to set up the
institutions of an independent country. Further on, the state was reshaped and
the organisational structure of the state administration adjusted by taking into
account changes dictated by the new external circumstances. At the beginning,
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the state’s administrative structure was fairly rigid. It was almost entirely regu-
lation-based and the internal administrative structure was stipulated in the
implementing regulations which precisely prescribed the possible organisational
forms and criteria for their establishment. Article 120 of the Constitution states
that the internal administration of the state is regulated by law. This provision
became more flexible as the processes of aligning the state administration to
European standards and principles began. The basic organisational structure of
the state administration, represented by ministries, is regulated by law. Any
further sub-organisation may be regulated through secondary legislation adopt-
ed by the government. In practice, this means that the government may deter-
mine bodies under the responsibility of ministries and thus rearrange and
organise certain administrative sectors with greater effectiveness. This in turn
leads to the more flexible organisation and rapid response of administrative
bodies. The government also determines the basic positions of the internal
organisation of the administration and thus ensures a uniform approach and
balanced treatment across administrative sectors. One can observe the great
progress that has been made in this area. For example, the fairly precise and
detailed stipulations on organisational forms and jobs, irrespective of an actual
job occupancy, have been reformulated so that the organisational structures can
now be adjusted to suit the number of employees available for performing rele-
vant duties. In addition, significant transformations have taken place in the
area of human resources. It needs to be emphasised, however, that the status of
Slovenian administration personnel has been regulated in a special law since
the very beginning. Based on this law, administrative employees have been
grouped into three categories: senior administrative employees and administra-
tive employees who, as a rule, discharge core administrative tasks, and techni-
cal and professional assistance staff who perform tasks in related activities. In
addition, the duties and obligations of these employees were regulated separate-
ly so that, upon accession to the European Union, the transition to a system of
public servants based on European standards and principles was less complicat-
ed and smoother. The reform of the Slovenian state administration involved
systemic changes followed by organisational transformations and a redesign of
the official positions of the administration’s employees. The reform, which later
came to be called modernisation, included foreign experience and domestic
knowledge to finally make the administration organisation structure more flexi-
ble. Of course, relevant transformations of legislative regulations were also
needed to provide the required flexibility. Together with a shift in public
employees’ attitudes and working methods, such changes are vital for the fur-
ther development of a user-oriented administration.
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Irena Bačlija and Miro Haček: 
PROCESSES OF DEMOCRATISATION AND POLITICISATION 
IN SLOVENIA AND CONFIDENCE IN POLITICAL AND 
ADMINISTRATIVE INSTITUTIONS
After the collapse of the former regime in the early 1990s, public opinion sur-
veys became a more important factor in the process of democratic decision-mak-
ing. It is hard to assess if certain civil society potential of the time was under
the influence of politics or not. However, there is a need to review the current
situation within the spirit of a modern democracy. New possibilities for closer
and better co-operation between the social and political spheres should be taken
into consideration as this is anticipated by the general development of modern
democratic societies. One relevant instrument for measuring relations between
the general public and political and administrative institutions is periodical pub-
lic opinion surveys. The influence of these surveys is not to be neglected when
strategic government decisions and measures are being made. The goal is to
obtain an estimate of how different segments of the general public react to gov-
ernment functioning, as well as to measure the amount of trust in institutions
of the government. In this article, the authors analyse the results of the Polit-
barometer public opinion survey, which assembles data on relations between
the general public and administrative and political institutions, (dis)satisfaction
with the current political situation and how much the general public is satisfied
with individual administrative and political institutions. Based on the data
obtained, the authors place Slovenia among other comparable democratic states
according to their public opinion surveys on public trust in administrative and
political institutions (European Values Survey). This allows the authors to
assess the position of Slovenia on the scale of the relationship of dimensions of
social trust in administrative power among other European countries. The ques-
tion is, however, are public opinion polls a legitimising basis for the majority of
decision-making or are they just a mechanism for legitimising decisions already
made?

Damir Črnčec and Marjan Brezovšek: 
OPENNESS OF THE (SLOVENIAN) PUBLIC ADMINISTRATION
The public administration’s performance in secrecy is in a democratic state lim-
ited by the maxim of publicity. A democratic state cannot afford total publicity
because it could become vulnerable to non-democratic pressure, unsuccessful
and non-efficient and therefore a threat to democracy. Arcana imperii, the
maxim of secrecy performed by those in power, is limited by many instruments
in a modern democratic state. One of the most important, access to public infor-
mation, was also recently implemented in Slovenia. Considering modern princi-
ples of the public administration’s performance (e-governance) and practical
implementation of this instrument, the public administration is becoming more
responsible and consequently more democratic. The public administration must
consider the fact that it is a service for the people, which means an active
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approach to its customers. Enabling access to public information is an impor-
tant step toward a more open public administration. However, the citizens must
understand that a successful and efficient state has to perform some of their
affairs in secrecy, away from the public eye. With enforcing access to public
information in Slovenia, the level of democracy is getting higher; control over
the public administration is tougher, the public administration is being mod-
ernised and, last but not least, the combination of the available information pro-
duces new economic added value.

Simona Kustec Lipicer: 
THE ROLES OF POLICY PLAYERS ON THE GLOBAL LEVELS OF
THEIR MAKING – THE CASE OF ANTI-DOPING POLICY IN SPORT
Globalisation processes have also affected the public policy sphere and conse-
quently brought about new understandings of the roles of policy players and
their mutual relations in policy processes at different levels of their making,
from local to transnational or global. As might be expected, many political sci-
ence debates have evolved out of these new circumstances dealing with the
issues of the changing roles, competencies and indirectly powers between repre-
sentatives of the state on one side and civil society on the other. In general, we
can claim that within the mentioned analysis two extreme groups of approaches
may be recognised, where one group favours the theory of the decline of the
state and its players on the account of the newly established supranational
players, while on the contrary the other proves that according to the worst sce-
nario we can only talk about the changing competencies of national policy play-
ers who are still maintaining their traditional positions. In the second part of
the article we apply the emphasised theoretical conclusions to the case of anti-
doping policy in sport and ascertain that the role of policy players has been
changing due to the establishment of the global policy and particularly a new
global institution responsible for its implementation.

Damjan Lajh: 
COHESION POLICY AND SUBNATIONAL MOBILISATION 
IN THE EU MEMBER STATES
In the 1990s subnational mobilisation became a visible feature of EU politics,
while in the last fifteen years subnational actors have increasingly started to
exploit different channels of influence in the EU policy process. In this respect,
in the last few decades in the EU member states many different elements have
increasingly influenced the territorial (i.e. subnational) component of the EU
policy process, while simultaneously the subnational component has gained
ever increasing importance as the decision-making level of active policy actors.
An important consequence of European integration is thus the multiplication of
channels for the EU policy-making activities of subnational actors. In this con-
text, subnational actors are no longer limited to bilateral political relations with
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national or state actors but co-operate with various actors in different policy
arenas and thus acquire different channels for a potential influence on the EU
policy process. In the theory of European integration the question of subnation-
al mobilisation rose to the fore especially after the extensive reform of EU cohe-
sion policy in 1988 and the introduction of the partnership principle. In this
respect, the mobilisation of subnational actors is closely linked to the develop-
ment of the EU’s cohesion policy. However, it is important to emphasise that
the EU’s cohesion policy above all represents (»merely«) an important catalyst
for subnational mobilisation. The latter is thus not exclusively linked only to
this policy field but is more and more frequently becoming an obvious feature
in other policy fields. Partly in the framework of introducing the partnership
principle and partly with respect to the broader European integration we can
speak of two aspects of subnational mobilisation: 1) mobilisation beyond the
state or central government; and 2) mobilisation through the state. In the first
case we talk about the internationalisation of subnational actors while, in the
second case, we talk about the internalisation of »Europe« or European affairs.

Jožica Velišček: 
INTERNATIONALISATION OF THE PARLIAMENT 
THROUGH EXPERT COUNSELLING
The integration of European states to form a supranational organisation – the
European Union – and its later enlargement following the accession of individ-
ual countries represent the internationalisation of a decision-making processes
in which countries wishing to become members of the Union in accordance
with their national interests agree to transfer the exercise of part of their sover-
eign rights to the supranational level. Thus, the international co-operation seen
so far becomes a matter of domestic policy, with a reverse effect on foreign
affairs. The first i.e. oldest EU member states had relatively more time to adjust
to the new circumstances in relatively fewer areas than the new members
which entered an already defined system of decision-making and behavioural
rules which they had to accept and adjust to in order to meet the conditions for
accession. As a general rule, candidate countries did not have sufficient
resources for such a project and needed a lot of assistance and support from
those which had already reached the same end. Slovenia has become a modern
democratic state quite fast and is now able to act as a promoter of the develop-
ment and modernisation of the latest candidates, particularly those countries
that emerged in the territory of our former common state of Yugoslavia. One
component refers to the institutional and regulatory adjustment of the Mace-
donian Parliament – Sobranie – in order to function in both the process of
approximation and, later on, as a member of the EU. Our counselling is based
on the knowledge and experience gained during the process of the institutional,
regulatory and content-wise adjustment of the National Assembly (Državni
zbor) to functioning in the conditions of EU membership. The results of this
component will make it possible that by the end of the project the Sobranie will
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be fully familiarised with and capable of carrying out the tasks related to the
harmonisation with and transposition of the acquis, have modern Rules of Pro-
cedure, have an effective legislative procedure in place, have increased expertise
and knowledge of EU affairs, and have an effective organisational structure set
up. The following major recommendations have been made: incorporate the ele-
ments of modern Rules of Procedure such as: a rational legislative procedure,
division of work among the working bodies and the plenum, planning and
organisation of work, strengthen the role of working bodies, organise and ratio-
nalise debates, simplify the legislative procedure, properly divide responsibili-
ties for the harmonisation process up between the Sobranie and the govern-
ment; the role of the Parliament should focus on political questions and control
over the government’s activities, concentrate and strengthen legislative and
legal support, improve the organisational structure of parliamentary services
and amend the Civil Servants Act to provide for the autonomy of the Sobranie.
The stronger role of national parliaments enables national parliaments, particu-
larly those which have recently undergone the process of political modernisa-
tion, to carry out the functions of modern parliaments even within the changed
EU decision-making process. Their task is to upgrade their work to ensure the
principles of democracy, rationality, transparency, effectiveness and, nonethe-
less, legitimacy. In this respect, they will certainly need political support and
the necessary expert assistance.

Tatjana Krašovec: 
CO-OPERATION BETWEEN THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE
REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE SLOVENIAN GOVERNMENT
AFTER EU ACCESSION – FIRST EXPERIENCES
Thanks to several common policies and co-ordinating actions in most remaining
public policies, the European Union is the result of globalisation and simultane-
ously an opportunity for the further integration of nations and states. On one
hand, EU membership implies a certain reduction of member states’ sovereign-
ty while, on the other, it changes the roles of national institutions, particularly
the executive and legislative branches of power. In EU decision-making, the
main role is played by the Executive i.e. the government; therefore, several
member states – parallel to increasing the scope of powers transferred to EU
institutions – began to strengthen the position of their parliaments in decision-
making processes. By participating in the early stages of the formulation of
national positions (which are later presented by the government in the EU leg-
islative process) and exercising control over the government in EU decision-
making, the parliament indirectly participates in the decision-making process
and thus leaves little ground to assume that the national parliament is no longer
a player in the decision-making process. The case of the National Assembly of
the Republic of Slovenia will serve to demonstrate how the legislative body of a
relatively young country and a new EU member state has resolved such dilem-
mas. We will present the institutional basis that enables the Slovenian legislator
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to take active part in the EU decision-making processes and defines the manner
and form of co-operation between the National Assembly and the Slovenian
government. Empirical data will confirm that the National Assembly has suc-
cessfully established the necessary institutional basis and maintained its posi-
tion as a legislative body also after transferring the exercise of part of the coun-
try’s sovereign rights to EU institutions. Moreover, such data indicate that the
co-operation between the two institutions in the formulation of Slovenia’s
national interests and the enforcement thereof in the form of positions is pro-
ceeding smoothly and successfully.

Cirila Toplak: 
EUROPEAN PARLIAMENT: COMPETENCIES AND 
ACTIVITIES FROM THE GLOBALISATION VIEWPOINT
Since the first direct elections in 1979 and limited competencies of the first
mandate, the European Parliament has increased its impact in every consecu-
tive stage of European integrations. According to at least some indicators, the
European Union is a global power, and the political ambitions of its common
institutions have now by far exceeded the limits of the continent. It is therefore
hardly surprising that the European Parliament also strives to play an active
role in acknowledging and directing the processes of globalisation. Globalisation
issues and activities that the European Parliament focuses on do not remain
merely declarative. However, the actual effectiveness of these activities is diffi-
cult to measure; they furthermore appear questionable since other goals besides
fair globalisation are evidently being pursued.

Hilmar Rommetvedt, Oluf Lanhhelle and Drago Zajc: 
INTERNATIONALISATION OF NATIONAL PARLIAMENTS: 
THE STORTING AND DRZAVNI ZBOR
Globalisation and internationalisation is a process of the growing interdepen-
dence between states, which do not want to take on the risks associated with
the formulation of independent policies. In the cases of Norway and Slovenia
domestic policies are more directly influenced by Europeanisation, while
national matters are being brought to supranational organisations when nation-
al interests are being negotiated. What also seems to be changing is the tradi-
tional division of prerogatives between the parliament and the executive. The
data presented confirm our expectations. The national parliaments of Norway
and Slovenia have become much more actively engaged in international affairs
and at the same time in the »domestification« of international matters. Both
parliaments have taken substantial steps in internal institutionalisation by set-
ting up adequate parliamentary bodies to handle issues concerning relations
with the EU and there has been an increase in parliamentary delegations. More
than one-third of the Norwegian and more than one-half of the Slovenian
deputies are members of the relevant committees and international delegations.
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In spite of important political differences between the two countries, the experi-
ences of both parliaments are relevant to other parliamentary systems as well,
thus indicating that the internationalisation of parliaments is a general trend.
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