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Povzetek 
 
Onstran ideologije dela in ideja univerzalnega temeljnega dohodka 
 

Delo kot plačana zaposlitev ohranja osrednjo vlogo v življenju ljudi znotraj sodobnih družb – 
edina moč, ki jo imajo ljudje, je moč znotraj plačanega dela, ki pa zaradi svoje disciplinarne 
dimenzije prispeva k razvoju/ohranitvi nedemokratičnega značaja posameznika, nezmožnega 
progresivnih družbenih sprememb. 

Osrednji namen disertacije je izpostaviti problematiko prevladujočega razumevanja dela kot 
plačane zaposlitve ter predstaviti možne pogoje preseganja tovrstne definicije in organizacije 
dela, v katerih se zrcali paradigma, ki jo avtor poimenuje ideologija dela. Alternativne načine 
razmišljanja o delu bi lahko uveljavili s transformacijo obstoječe paradigme, ki nam narekuje, 
kako misliti dejavnost dela. Ena od osrednjih idej, ki bi lahko predstavljala pot do spremembe 
ideologije dela, je ideja univerzalnega temeljnega dohodka (UTD). 

Izhajajoč iz avtorjeve opredelitve dela je ideologija dela opredeljena kot paradigma, po kateri 
morajo biti vsi člani družbe zaposleni, da bi na takšen način prispevali k družbi ter posledično 
imeli določene pravice iz tega naslova. Zaradi vpliva, ki ga ima ideologija dela v naši družbi, 
so alternativni predlogi, kot je ideja UTD, družbeno nesprejemljivi. UTD bi namreč pripadal 
tudi tistim, ki niso zaposleni ter naj ne bi ničesar prispevali k družbi. Avtor definira UTD kot 
nepogojen dohodek, ki ni vezan na zahtevo po opravljanju plačanega dela. V svoji disertaciji  
izpostavlja nekatere vidike transformacij na področju definiranja in organiziranja dela znotraj 
sodobnih družb, ki so relevantni za preučevano problematiko. 

Cilj disertacije je analizirati kompleksen odnos med idejo UTD ter obstoječo ideologijo dela. 
Avtor skuša idejo UTD umestiti v in primerjati z ideologijo dela z namenom, da bi izpostavil 
naravo odnosa med njima. Avtor preučuje tezo, po kateri ideja UTD ni združljiva z ideologijo 
dela, zato lahko z uvedbo UTD ustvarimo družbo onstran obstoječe ideologije dela. 

Kot morebitno omejitev izpostavlja, da pri analiziranju ideologije dela ni mogoče jasno ločiti 
subjekt preučevanja od objekta, ker je tudi raziskovalec ideološki subjekt. Obenem se zaveda, 
da ni možno celovito zajeti vso kompleksnost pojavov, kot je ideologija dela. Avtor uporablja 
raziskovalne metode, kot so zbiranje virov, analiza in interpretacija primarnih ter sekundarnih 
virov, zgodovinska analiza in primerjalno raziskovanje. Za preverjanje teze je ključna analiza 
Van Parijsove stilizirane predstavitve UTD in z njim povezanih shem, s katero le-ta predstavi 
ekonomsko razčlenjene premisleke o odnosu med UTD in delom. 

Ključno vprašanje je, kakšen vpliv bi imela uvedba UTD na trg dela: ali bi UTD posameznike 
spodbujal ali odvračal od opravljanja plačanega dela. Iz analize stilizirane predstavitve UTD 
in z njim povezanih shem – po Van Parijsu –, avtor ugotavlja, da ima UTD različne učinke na 
trg dela. V primeru vpeljave delnega UTD ali UTD, financiranega z enotno davčno stopnjo, 
lahko pričakujemo večjo aktivnost posameznikov na trgu plačanega dela. V primeru uvedbe 
UTD, financiranega z dodatno obdavčitvijo ljudi z nizkimi dohodki, lahko pričakujemo hkrati 
spodbujanje in odvračanje od opravljanja plačanega dela. Le v primeru vpeljave UTD s pastjo 
bi uvedli mehanizem, ki bi ljudi demotiviral za izvajanje plačanega dela. Avtor poudarja, da 
je vpliv UTD na trg dela odvisen od višine in obsega UTD ter načina njegovega financiranja. 
Vprašanje učinka UTD na trg dela je bistvenega pomena, ker razkriva naravo odnosa med 
UTD in ideologijo dela. 



 

 

S tem, ko avtor svojo definicijo ideologije dela naveže na Van Parijsove sheme, izpostavi, da 
je UTD, ki bi ljudi demotiviral za opravljanje plačanega dela, nezdružljiv z ideologijo dela – 
ter obratno, zgolj UTD, ki bi ljudi spodbujal k aktivnemu vključevanju na trg plačanega dela, 
je združljiv s tovrstno ideologijo. Če bi bili v prvem primeru priča predvsem izstopu revnih s 
trga dela, ni smotrno zagovarjati, da UTD ne bi imel podobnega vpliva tudi na preostale člane 
družbe. Avtor poudarja, da se ne bi zmanjšala zgolj pripravljenost delavcev za sprejemanje in 
opravljanje slabo plačanih delovnih mest – UTD bi namreč lahko prispeval tudi k osvoboditvi 
in demokratizaciji delovnih mest. Z njegovo uvedbo bi prišla do izraza druga plat dejavnosti 
dela: praxis. Zato zaposlitev, ki ima cilj zunaj sebe, ne bi več predstavljala osrednje družbene 
vezi. Čeprav ideja UTD v določeni meri nasprotuje ideologiji dela, ni povsem nezdružljiva z 
njo. Kljub temu da UTD lahko spodbuja posameznike k vključevanju na trg plačanega dela, 
predstavlja alternativno politiko, ki limitira ideologijo dela. Avtor delno zavrne izbrano tezo – 
z vpeljavo UTD lahko ustvarimo družbo onstran obstoječe ideologije dela, vendar ideja UTD 
ni nujno nezdružljiva z ideologijo dela. Avtor predstavi tudi druge ugotovitve. 

Predpostavko o možnosti doseganja polne zaposlenosti označi kot nerealistično. Ugotovi tudi, 
da nove tehnologije delavce ne prikrajšajo le za prosta delovna mesta, ampak tudi za možnost 
vplivanja na načine izvajanja dela. Disertacija izpostavi potrebo po primerni distribuciji dela, 
kajti v nasprotnem primeru se bo potrebno soočiti z izzivom vse večje polarizacije med redno 
zaposlenimi ter brezposelnimi in prekarno zaposlenimi, ki lahko ima za posledico propadanje 
srednjega razreda ter krepitev politične nestabilnosti. Avtor rešitev za omejevanje polarizacije 
išče v drugačni distribuciji rezultatov dela – moderna socialna država je postala neučinkovita, 
saj ni zmožna blažiti negativnih posledic postfordistične proizvodnje. Ker družbeno bogastvo 
proizvajamo tudi takrat, ko nismo zaposleni, avtor v disertaciji predlaga distribucijo družbeno 
ustvarjenega bogastva s pomočjo UTD. 

Avtor razume UTD kot pravičen dohodek, pri čemer izhaja iz misli Rawlsa – ki UTD poveže 
s pravičnostjo in mu daje etično-politično upravičenje – ter jo nadgradi z zaključki Kymlicke. 
Pravico do UTD zagovarja s pomočjo mednarodnih in evropskih pravnih dokumentov. Avtor 
izpostavi, zakaj UTD prispeva k razvoju družbene odgovornosti kot prevladujoče kulture, ter 
argumentira, zakaj je UTD boljši od nekaterih politik socialne države. Za razliko od številnih 
zagovornikov izpostavi, da ideja UTD ni neideološka ideja. V disertaciji poudarja, da bi UTD 
prispeval k osvoboditvi in demokratizaciji dela, saj predstavlja mehanizem upora delavcev in 
potrošnikov – UTD namreč predstavlja pogoj transformacije odtujenega dela v praxis. 

Problematika preučevanja je aktualna, saj v času gospodarske krize iščemo alternativne poti, 
kakršna je UTD. Aktualna je tudi zaradi kapitalističnega ekonomskega procesa, ki pospešeno 
odpravlja plačano delo ter rezultira v vse večji brezposelnosti in prekarnosti. Avtor disertacije 
poudarja potrebo po novi interpretaciji ideologije dela, saj le-ta pridobiva nove razsežnosti, ki 
jih klasične interpretacije ne zajemajo. Odgovoriti želi tudi na vprašanje, kako transformirati 
ideologijo dela. Ker avtor ne želi zgolj kritizirati obstoječe ideologije dela, predstavi UTD kot 
pravico, ki lahko prispeva k transformaciji ideologije dela. Kot zagovornik UTD ne izhaja iz 
stališča, da lahko UTD razreši večino družbeno-ekonomskih izzivov, s katerimi se spopadajo 
sodobne družbe, temveč izpostavi tudi pomisleke o tovrstni ideji. V sklepnem delu disertacije 
predstavi temeljne rezultate raziskovalnega dela. 

 

Klju čne besede:  

univerzalni temeljni dohodek, delo, ideologija dela, discipliniranje, osvoboditev. 



 

 

Abstract 
 
Beyond Ideology of Work and the Idea of Universal Basic Income 
 

Work as the paid employment keeps a central role in the lives of people within contemporary 
societies – the only power that people have is the power within the paid work, which, due to 
its disciplinary dimension, contributes to development/maintenance of undemocratic 
character of the individual, incapable of the progressive social changes. 

The main purpose of dissertation is to highlight the issue of dominant understanding of work 
as paid employment and to present the possible conditions of exceedance of such definition 
and organisation of work, in which reflects the paradigm, which is called the ideology of 
work by the author. Alternative ways of thinking about work could be exercised by the 
transformation of the existing paradigm, which dictates us, how to think the activity of work. 
One of the central ideas that could represent the way to change the ideology of work is the 
idea of the universal basic income (UBI). 

Starting from author's definition of work, the ideology of work is defined as paradigm, 
according to which all the members of the society must be employed in order to contribute in 
this way to the society and they would consequently have the certain rights from this address. 
Due to the impact that the ideology of work has in our society the alternative proposals, as the 
idea of UBI, are socially unacceptable. UBI would namely belong only to those who are not 
employed and who would not contribute anything to the society. The author defines UBI as 
unconditional income that is not linked to the requirement of performing the paid work. In his 
dissertation he points out some of the aspects of the transformations in the field of defining 
and organizing of work within the contemporary societies which are relevant for the studied 
issue. 

The aim of dissertation is to analyze the complex relation between the idea of UBI and the 
existing ideology of work. The author tries to install the idea of UBI into and to compare it 
with the ideology of work with a purpose to highlight the nature of relation between them. 
The author examines the thesis according to which the idea of UBI is not compatible with the 
ideology of work, therefore the society beyond the existing ideology of work can be created 
by the introduction of UBI. 

He highlights as a possible limitation that in analyzing of the ideology of work it is not 
possible to clearly distinguish the subject of study from the object because the researcher is 
also the ideological subject. He is also aware that it is impossible to comprehensively capture 
all the complexity of the phenomena such as the ideology of work. The author uses the 
research methods such as collecting of sources, analysis and interpretation of primary and 
secondary sources, historical analysis and comparative research. For checking the thesis it is 
crucial the analysis of Van Parijs's stylized presentation of UBI and with it connected 
schemes by which he presents economic disaggregated reflections about the relation between 
UBI and work. 

The crucial question is what impact would have the introduction of UBI on the labour 
market: would UBI encourage or discourage the individuals from performing of the paid 
work. From the analysis of the stylized presentation of UBI and with it connected schemes – 
according to Van Parijs –, the author concludes that UBI has different influences on the 
labour market. In case of the introduction of partial UBI or UBI funded by a flat tax the 
greater activity of the individuals can be expected on the market of the paid work. In case of 



 

 

the introduction of UBI, funded by low earner’s overcharge, it can be expected encouraging 
and discouraging from the performing of the paid work at the same time. Only in case of 
introduction of UBI with a trap, it would be introduced the mechanism, by which people 
would be demotivated for performance of the paid work. The author stresses that the 
influence of UBI on the labour market depends on the height and extent of the UBI and the 
method of its financing. The question of the effect of the UBI on the labour market is of the 
essential meaning, because it reveals the nature of the relation between UBI and work 
ideology. 

By this, when the author links his definition of the ideology of work on the Van Parijs's 
schemes, he exposes, that UBI, which could demotivate people to perform the paid work, is 
incompatible with the ideology of work – and vice versa, merely the UBI that would 
encourage people to the active involvement in the market of the paid work, is compatible 
with this type of ideology. If we would be in the first case the witness mainly to the 
withdrawal from the labour market by the poor people, it is not rational to defend that UBI 
would not have the similar influence also on the remaining members of the society. The 
author stresses that it would not reduce merely the willingness of workers for accepting and 
performing of the low-paid jobs – UBI could namely also contribute to liberation and 
democratization of workplaces. By its introduction it could come to the fore also the other 
side of the activity of work: praxis. Therefore the employment, which has an aim outside 
itself, would not represent the central social bond. Although the idea of UBI to the certain 
extend opposes to the ideology of work, it is not completely incompatible with it. Despite the 
fact that UBI can encourage the individuals to the integration in the market of the paid work, 
it represents the alternative politics that limits the ideology of work. The author partly rejects 
the chosen thesis – by introduction of UBI can be created the society beyond of the existing 
ideology of work, but the idea of UBI is not necessarily incompatible with the ideology of 
work. The author presents also other findings. 

He indicates the assumption about the possibility of reaching the full employment as 
unrealistic. He also notes that the new technologies do not deprive the workers only for jobs, 
but also for the possibility of influencing on the ways of work performance. The dissertation 
exposes the need for the appropriate distribution of work because in the opposite case it will 
be necessary to face the challenge of growing polarisation between the regular employed and 
the unemployed and the precariously employed that can result in collapsing of the middle 
class and in strengthening of political instability. The author is searching for solution for 
limitation of polarisation in the different distribution of the work results – the modern welfare 
state became ineffective because it is not able to mitigate the negative consequences of the 
post-Fordist production. Because the social wealth is produced by us also when we are 
unemployed, the author proposes in his dissertation the distribution of the socially created 
wealth by the help of UBI. 

The author understands UBI as a fair income and he is starting from the thought of Rawls – 
who connects UBI with justice and gives to it ethical-political entitlement – and upgrades it 
with the conclusions of Kymlicka. He defends the right to UBI by the help of the 
international and European legal documents. The author exposes why UBI contributes to the 
development of the social responsibility as the dominant culture and he arguments why UBI 
is better than some politics of the welfare state. Unlike numerous defenders, he exposes that 
the idea of UBI is not an ideology free idea. He stresses in dissertation that UBI could 
contribute to liberation and democratization of work because it represents the mechanism of 
the rebellion of workers and consumers – UBI namely represents the condition of 
transformation of the alienated work into praxis. 



 

 

The issue of studying is topical because during the time of economic crisis it is looked for 
alternative ways, such as UBI. It is also topical due to the capitalistic-economic process that 
eliminates rapidly the paid work and results into increasing unemployment and 
precariousness. The author of dissertation stresses the need for the new interpretation of the 
ideology of work because this is gaining the new dimensions which are not included into the 
classical interpretations. He wants to answer the question how to transform the ideology of 
work. Because the author does not want only to criticize the existing ideology of work, he 
presents UBI as the right that can contribute to the transformation of ideology of work. As the 
supporter of UBI he does not start from the point that UBI can solve the most of the social-
economic challenges which the contemporary societies are coping with, but he also exposes 
the doubts about such kind of idea. In the concluding part of dissertation the author presents 
the basic results of the research work. 

 

Keywords:  

universal basic income, work, ideology of work, disciplining, liberation. 
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1 UVOD 

Danes živimo v svetu, v katerem ima delo kot plačana zaposlitev osrednjo vlogo v življenju 

posameznika. Če je delo1 v času antike predstavljalo tisto dejavnost, ki je ljudi izključevala iz 

družbenega in političnega življenja, je v času protestantizma dobila ključno vlogo, s čimer jo 

postala dejavnost družbenega in političnega vključevanja. Vendar delo, kot opozarjajo mnoge 

analize (glej Gorz 1985a; Offe 1985a; Ransome 2005; Rifkin 2007), postopno izgublja vpliv, 

ki ga je imelo v preteklosti. Ne glede na to plačano delo – kot osrednja človekova dejavnost – 

ohranja prevlado nad ostalimi dejavnostmi (glej Gini 1998; Noon in Blyton 2002; Bradley in 

drugi 2004; Mead 2005a). 

Zato ni presenetljivo, da je edina moč, ki jo imamo ljudje, pravzaprav moč znotraj plačanega 

dela. Vendar pri tem ni problematično zgolj pomanjkanje moči posameznika zunaj plačanega 

dela, temveč tudi moč, ki jo ima znotraj plačanega dela – zaradi svoje disciplinarne dimenzije 

plačano delo nima veliko skupnega z dejansko demokracijo, ampak prej prispeva k razvoju in 

ohranjanju nedemokratičnega značaja človeka. Zaposlitev lahko razumemo kot dejavnost, ki 

politično aktivne državljane pretvarja v politično neaktivne delavce, nezmožne progresivnih 

družbenih sprememb. Delavci, ki se vse težje povezujejo, so tako čedalje manj učinkoviti pri 

svojih uporniških prizadevanjih. Premislek o delu, ki je večji del zgodovine definirano onkraj 

trga plačanega dela, pogosto ostaja zanemarjen tako v praksi kot na področju teorije. 

S to trditvijo bi se strinjala tudi Weeksova, po kateri danes nismo zmožni zadostnega odpora 

dejanskemu stanju, kar zadeva vprašanje dela. Pri kritiziranju problematike dela obstaja zelo 

velika verjetnost, da bo njena kritika sprejeta negativno, ker jo običajno mislimo kot naravni 

red in ne kot družbeni sistem. Podoben problem lahko opazimo tudi znotraj politične teorije 

in teorije nasploh. Zato je potrebno obravnavati tista vprašanja, ki jih prevladujoča ekonomija 

zapostavlja in so redko izpostavljena tudi znotraj področja politične teorije (Weeks 2011). 

Namen naše disertacije je izpostaviti problematičnost prevladujočega razumevanja dela – kot 

plačane zaposlitve – ter predstaviti možne pogoje preseganja takšne definicije in organizacije 

dela, v katerih se zrcali paradigma, ki jo bomo poimenovali ideologija dela. V sodobni družbi 

postaja ozka definicija dela – ki je definicija dela moderne industrijske družbe – kot plačane 

                                                           
1 Zanimivo je, da avtorji, ki preučujejo ter kritizirajo družbo plačanega dela, vztrajajo pri uporabi termina delo. 

Očitna primera sta krasni novi svet dela ali družba dela pri Ullrichu Becku in »konec dela« pri Jeremiju Rifkinu. 

V tekstu se nismo mogli izognili uporabi termina dela kot označbe za dejavnost plačanega dela, kajti opiramo se 

na ugotovitve že omenjenih in tudi drugih relevantnih avtorjev. 
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zaposlitve za nedoločen čas in s polnim delovnim časom čedalje bolj nezadostna. Zato je delo 

potrebno redefinirati na način, da bodo upoštevani tudi preostali, do sedaj zanemarjeni vidiki 

dela. S tem ne mislimo upoštevati zgolj novih načinov zaposlovanja, kot je zaposlovanje za 

določen čas ali krajši delovni čas, temveč predvsem družbeno nepriznane oblike dela. Podati 

moramo definicijo dela, ki bo skušala v največji možni meri zaobjeti izredno raznolike oblike 

dejavnosti dela. 

Čeprav se definicija dela kot plačane zaposlitve ohranja kot prevladujoča definicija, obstajajo 

tudi alternativni načini razmišljanja o delu; da bi jih lahko udejanjili tudi v praksi, je potrebno 

spremeniti obstoječo paradigmo, ki zapoveduje, na kakšen način moramo razumeti dejavnost 

dela. Namesto vztrajanja pri ohranjanju prevlade plačane zaposlitve – na katero so vezane 

pravice in dolžnosti državljanov – in zatekanja k politikam moderne socialne države – ki se ni 

zmožna prilagoditi negativnim posledicam postfordistične ekonomije – je potrebno poiskati 

primernejši način zagotavljanja socialne varnosti državljanov. Eden od osrednjih alternativnih 

in radikalnejših predlogov, ki bi lahko predstavljal pot do spremembe omenjene paradigme, 

je ideja univerzalnega temeljnega dohodka (UTD). Na tem mestu moramo opredeliti ključna 

koncepta naše analize, tj. ideologijo dela in UTD. 

Preden natančno definiramo ideologijo dela, je smiselno opredeliti koncept dela. Družba, ki 

bi bila organizirana onstran dela, ne obstaja – različne družbe so namreč v različnih časovnih 

obdobjih zgolj različno definirale koncept dela (glej Lenz in Postl 2005; Beck 2008; Vallas 

2012). Koncept dela predstavlja družbeni, kulturni in zgodovinski konstrukt (glej Hall 1986; 

Gürtler in Smith 2005), zato je spremenljiv koncept. Njegovo opredelitev določajo okoliščine 

in družbeno okolje, v katerem poteka neka dejavnost (glej Kanjuo-Mrčela 2002). Smiselno je 

omeniti, da sta razumevanje ter izkušnja dela odvisna tudi od subjektivne ocene posameznika 

(glej Anthony 1977; Offe 1985a; Lenz in Postl 2005) in ne zgolj od objektivnih pogojev dela.  

Pri definiranju dela nam ne morejo biti v pomoč opredelitve avtorjev (Kuic 1981), za katere 

je lahko vsaka človekova dejavnost razumljena kakor delo, saj so tovrstne opredelitve preveč 

ohlapne in posledično nezadostne. Enako velja za avtorje (Hall 1986), ki namerno ne podajo 

natančne definicije dela in raje govorijo o dimenzijah dela. Zato moramo izhajati iz spoznanj 

nekaterih ključnih mislecev (glej Arendt 1996; Aristotel 2002; Marx 2007; 2012). Delo bomo 

definirali kot zavestno dejavnost človeka, ki ima cilj v sebi (praxis) ali zunaj sebe (ergon), tj. 

kot tisto dejavnost, ki omogoča etično delovanje – da storimo tisto, kar je prav – ali praktično 

delovanje – ki vključuje ekonomski vidik. Kot smo omenili, bomo prevladujoče razumevanje 
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dela kot plačane zaposlitve kritizirali kot pomanjkljivo. Pri tem nam bo koristila literatura, ki 

opozarja na obstoj skritih oblik dela (glej Noon in Blyton 2002), še zlasti gospodinjskega dela 

(glej Oakley 1974; Walby 1986; Dalla Costa 2008) ter izobraževanja kot posebnih oblik dela 

(glej Rogers in Skinner 1971; Gilpatrick 1975; LeCompte 1978). 

Ker ima dejavnost dela v vsakdanjem življenju ljudi bolj pozitivno kot negativno konotacijo, 

se osredotočamo na literaturo, ki problematizira neupravičeno poveličevanje dejavnosti dela 

(npr. Gorz 1985a; 1999; Lafargue 1985; Black 1991; Gini 1998; Russel 2004; Vallas 2012). 

Nekateri avtorji (Hayes 1989) zagovarjajo, da ima delo tako pozitivno kakor tudi negativno 

stran – tj. da obstajajo vrste dela, ki imajo pozitivno konotacijo – dobro delo (Morris 2008), 

etično delo (Gürtler in Smith 2005) in smiselno delo (Bowie 1998) –, ter tudi tiste vrste dela, 

ki imajo negativno konotacijo – nekoristno delo (Richards 1997a; Morris 2008) in umazano 

delo (Berneri 1997). Ker je delo izredno kompleksna dejavnost človeka, ni enostavno podati 

enoznačen odgovor na vprašanje, katero delo je družbeno koristno, uporabno ali produktivno 

(glej Arendt 1996; Noon in Blyton 2002; Harvie 2003; Russel 2004), kar še zlasti drži v času 

prehajanja v postfordizem, v katerem delo nima več jasno merljivih učinkov (glej Richards 

1997a; Gorz 1999; Negri in Hardt 1999). 

Čeprav obstajajo vrste dela, ki imajo bolj pozitivno ali bolj negativno konotacijo, ideologija 

dela poskrbi, da dejavnosti dela ne prepoznamo kakor problematične in jo celo poveličujemo. 

Natančno definicijo ideologije dela podajo le redki avtorji (glej Anthony 1977; Gorz 1985a), 

zato izhajamo iz naše definicije dela, po kateri je delo zavestna dejavnost, ki lahko ima cilj v 

sebi in zunaj sebe. Ker zaposlitev predstavlja prevladujočo obliko dela, ki ima cilj zunaj sebe 

– kar pomeni, da daje prednost praktičnemu delovanju človeka pred etičnim delovanjem –, je 

dejavnost ustvarjanja dobička podjetja, ne doseganja notranjega zadovoljstva delavca. Danes 

torej prevladuje ideologija dela, ki ima cilj zunaj sebe. 

Zaradi tega ideologijo dela definiramo kot paradigmo, po kateri morajo biti vsi člani družbe 

zaposleni, da bi na tak način prispevali k družbi ter posledično imeli določene pravice iz tega 

naslova. Ideologija dela je ideologija, ki veže pravice in dolžnosti posameznika na izvajanje 

plačanega dela. Prepričuje nas, da delo predstavlja ključni vir naše sreče (glej Arendt 1996), 

kar je bistvenega pomena za ohranjanje cenejšega proizvodnega aparata (glej Kurtz in Nunley 

1993). Pomembno je izpostaviti tudi uničujoč vpliv ideologije dela na etično. Ideologija dela 

vzpostavi etiko po svojem okusu, tj. etiko dela. Le-te ne moremo enačiti z ideologijo dela, kot 

to počnejo nekatere analize (npr. Ransome 2005), saj je prva zgolj sestavni del druge. Ker se 
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literatura pogosteje ukvarja z vprašanjem etike dela, so na voljo številne njene definicije (glej 

Bauman 1999; Noon in Blyton 2002; Baldry in ostali 2007). Zaradi delovanja ideologije dela 

znotraj naše družbe, so alternativne ideje in predlogi, ki ne poveličujejo plačane zaposlitve, 

sprejeti kot utopični in družbeno nesprejemljivi. Enako velja za predlog UTD, ki bi pripadal 

tudi tistim, ki niso zaposleni in za katere se predpostavlja, da ničesar ne prispevajo k družbi. 

Preden natančneje opredelimo koncept UTD, želimo poudariti, da zavračamo idejo o koncu 

zgodovine kot idejo o neobstoju alternativ. 

Leta 1992 je Francis Fukuyama v svojem delu The End of History and the Last Man postavil 

iz Hegla izhajajočo tezo2 o zmagi političnega ter ekonomskega liberalizma, saj je napovedal 

zmago liberalne demokracije in kapitalizma svobodnega trga ter poraz komunizma. S tem naj 

bi se končal spopad velikih ideologij. Čeprav je padec berlinskega zidu leta 1989 simboliziral 

le propad državne in zgodovinsko specifične oblike socializma, je trdil, da po obdobju hladne 

vojne ne obstajajo alternative, ki bi ogrozile liberalno demokracijo (Fukuyama 1992; Gamble 

2006, 40). Ob upoštevanju predhodne indoktrinacije državljanov pod sloganom »there is no 

alternative«, znanim pod kratico TINA, ki sta jo promovirala britanska premierka Margaret 

Thatcher ter ameriški predsednik Ronald Reagan, utrditev prepričanja o koncu zgodovine ni 

presenetljiva (Popović 2011a, 59). Trdimo, da sta se Thatcherjeva in Reagan, ki idejo vpeljeta 

v politični prostor, ter Fukuyama, ki jo zagovarja na znanstveni ravni – v to kategorijo lahko 

uvrstimo še Miltona Friedmana, ki je imel velik vpliv tako na britansko premierko kot tudi na 

ameriškega predsednika –, zmotili. Ideji o koncu zgodovine nasprotujejo tudi drugi avtorji –

izpostavimo lahko stališče Marcuseja. 

V 70-ih je Herbert Marcuse predstavil premisleke o ideologiji napredne industrijske družbe v 

svoji knjigi One-Dimensional Man, v kateri se je opiral na koncept enodimenzionalne družbe, 

v kateri obstaja le »ena dimenzija in je povsod ter v vseh oblikah« – enodimenzionalna misel 

je tako »sistematično podprta s strani ustvarjalcev politike (…). Njihov univerzum diskurza je 

poseljen s samopotrjujočimi hipotezami, ki s tem, ko so nenehno (…) ponovljene, postanejo 

hipnotične definicije oziroma diktati« (Marcuse 2002, 13, 16). Čeprav danes živimo v družbi, 

ki je postindustrijska, Marcusejev premislek ostaja relevanten z vidika premišljanja alternativ. 

Pri tem trdimo, da družba dela, ki je enodimenzionalna družba, zavira premisleke o radikalnih 

                                                           
2 Če smo natančnejši, tezo predstavi že leta 1989 v članku The End of History? v reviji The National Interest. 
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družbenih spremembah (Popović 2011a, 60),3 kakršne spodbuja ideja UTD, ki jo moramo na 

tej točki natančneje opredeliti. 

UTD je univerzalen, individualen, nepogojen in časovno neomejen dohodek ali pravica, ki ni 

vezana na opravljanje plačanega dela. Ker je individualen, je izplačan vsakemu posamezniku, 

ne gospodinjstvu. Prejemajo ga vsi člani skupnosti, tj. ne glede na višino dohodka, uspešnost, 

premoženjsko stanje, učinkovitost dela ali pripravljenost sprejeti katero koli plačano delo. Za 

UTD velja dvojna nepogojenost – tj. premoženjska ali delovna. UTD je stalen dohodek, ki ga 

posameznik prejema od rojstva ali polnoletnosti do smrti. Kdor ga prejema, ni vezan na delo, 

tj. zaposlitev (glej Popović 2009, 13; Popović 2010, 125).4 Stališča avtorjev glede učinkov, ki 

bi jih imela uvedba tako radikalnega predloga, so praviloma nasprotujoča. 

Zagovorniki ideje UTD poudarjajo številne prednosti, ki bi jih imela njena vpeljava za družbo 

(npr. Van Parijs 1995; 2004a; 2004c; Suplicy 2003; Pateman 2004; McKay 2007; Raventós 

2007; White 2007; Standing 2008; Pribac 2009; Korošec 2010), medtem ko kritiki opozarjajo 

na njene škodljive posledice (npr. Anderson 2004; Tcherneva 2007). Nestrinjanje med prvimi 

in drugimi je pogosto rezultat vprašanja o možnosti financiranja takega predloga. Medtem ko 

nasprotniki idejo UTD razumejo kot ekonomsko nevzdržno idejo, zagovorniki poudarjajo, da 

je UTD možno financirati na zelo različne načine (npr. Meade 1993; Van Parijs 2003; Rifkin 

2007; Offe 2008), tudi na mednarodni ravni (Rener 2004) ali v Sloveniji (Korošec 2010). 

Način financiranja UTD je med drugim odvisen od njegove oblike in višine  – UTD je lahko 

polni ali delni v dveh pomenih, tj. odvisno od tega, kdo ga prijema in v kakšni višini. Prvič, 

če bi ga prejemali vsi člani politične skupnosti, potem lahko govorimo o polnem UTD, če pa 

bi ga prejemale zgolj določene družbene skupine, je tovrsten UTD delni. Drugič, ko politična 

skupnost izplačuje UTD v višini, ki omogoča preživetje posameznika, je tovrsten UTD polni 

ali zadostni, v nasprotnem primeru je delni ali nezadostni. Medtem ko radikalni zagovorniki 

zagovarjajo polni UTD, ki mu bomo v tem besedilu bolj naklonjeni, zmerni zagovorniki (glej 

Van Parijs 2004c) promovirajo najboljšega možnega, katerega vpeljava je tudi verjetnejša. Iz 

literature je razvidno, da bi imele nekatere družbene skupine več koristi od vpeljave UTD kot 

druge. 

                                                           
3 Glej tudi kritiko ekonomske monokulture po Michaelsovi (2011). 
4 Omenjena definicija je skupek definicij in spoznanj o UTD po Van Parijsu, ki najbolje razdela koncept UTD, 

in tudi drugih avtorjev, kot so Raventós (2007), McKayjeva (2005) ter Pribac (2009). 
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Z vpeljavo UTD bi največ pridobili revni, brezposelni, nižji razred, študentje brez štipendij, 

gospodinje ter ljudje s preprostim življenjskim stilom (Brittan in Webb 1990; Boltin 2006). 

Določene družbene skupine, kot so otroci, invalidi, upokojenci, zaporniki in nedržavljani, bi 

lahko bili celo neupravičeni do UTD. Problematično je predvsem upravičevanje pogojevanja 

pravice do UTD prek državljanstva, saj je odsotnost pogojevanja ključni element ideje UTD. 

Zato nekateri avtorji (Mead 2005b) zagovarjajo pogojevanje UTD s prebivališčem, medtem 

ko druga literatura (Dore 2004; Beck 2009) poudarja pomembnost prekinitve povezave med 

plačanim delom in državljanstvom ter vezavo državljanstva na družbeno koristno delo, ki je 

bolj skladno z idejo UTD. 

V razpravah o ideji UTD ostaja najbolj sporno vprašanje kršenja načela vzajemnosti, katerega 

definicijo podajo mnogi avtorji (glej Becker 1980; Pym 1997). Čeprav nasprotniki ideje UTD 

uporabljajo ugovor izkoriščanja, po katerem UTD omogoča živeti na račun dela drugih (npr. 

Anderson 2007), želijo podporniki dokazati ravno nasprotno (npr. Franzmann in Liebermann 

2000; Harvey 2004; Noguera 2004; McKay 2005; Groot 2006; Caputo 2008; Mulvale 2008; 

Offe 2008) – nekateri med njimi opozarjajo, da to načelo ni upoštevano niti v obstoječi družbi 

(Pateman 2007; Raventós 2007), spet drugi možnost kršenja načela vzajemnosti dopuščajo, 

saj vzajemnost predstavlja le en vidik pravičnosti (White 2006). Boljši odgovor na vprašanje 

o pravičnosti UTD ponuja druga literatura (Van Parijs 2004c; 2011; Kymlicka 2005; Kodelja 

2011, Rawls 2011). Podporniki zagovarjajo UTD tudi s pomočjo poudarjanja neuspešnosti 

moderne socialne države pri zagotavljanju socialne varnosti državljanov (glej Raventós 2007; 

Suplicy 2007; Van Parijs 2007b; White 2007; Korošec 2009; 2010). 

Literatura o ideji UTD običajno ne problematizira ideološkosti ideje UTD. Kljub temu lahko 

zasledimo analize, ki tega vprašanja ne zapostavijo (glej Walter 1989; Boltin 2005b; McKay 

2005). Čeprav možnost povezovanja idej enakosti in svobode (glej Balibar 2004; Raventós 

2007), ki jo lahko realizira UTD, dokazuje, da njegova ideološkost ni nujno problematična, jo 

je potrebno kritizirati. Preden izpostavimo cilj in tezo disertacije, želimo poudariti, da smo 

priča transformacijam, ki za preučevano problematiko vsekakor niso nepomembne. 

Danes živimo v svetu obsežnih transformacij. Čeprav smo priča transformaciji od družbe dela 

k potrošniški družbi, lahko zaznamo transformacije znotraj dejavnosti dela – od fordističnega 

k postfordističnem delu, od materialnega k nematerialnem, od dela, temelječega na nalogah, k 

delu, ki temelji na času itd. Transformira se tudi posameznikov odnos do dela. 
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Za začetek lahko izpostavimo problem transformacije od družbe dela k potrošniški družbi. Po 

Arendtovi (1996, 166) delo v družbi dela dobi »najvišji rang človeške dejavnosti«.5 Strinjamo 

se, da v družbi dela ne moremo govoriti o sobivanju, ampak prej o nadvladi dela nad drugimi 

dejavnostmi, zato vse dejavnosti postanejo podobne delu6 – enako stališče o centralnosti dela 

znotraj moderne industrijske družbe podprejo še mnogi drugi relevantni avtorji (glej Bauman 

1999; Baldry in ostali 2007). 

Zato nas ne preseneča, da je v takšni družbi dejavnost dela tista dejavnost, ki določa človeka. 

Pri tem se lahko opremo na Al Ginija (1998, 714), ki izrek Descartesa Cognito ergo sum7 – ki 

ga označi za napačnega –, parafrazira v Laboro ergo sum.8 Naš namen ni nasprotovati tej 

ideji Descartesa, po kateri nas določa sposobnost mišljenja, temveč želimo poudariti, da 

človeka v veliki meri še vedno definira delo, ki ga opravlja.9 Trdimo, da četudi stališče Ginija 

morda ni povsem točno, je to lahko uporabno – njegovo uporabnost odlično ponazorita Noon 

in Blyton (2002, 49), ki izpostavita, da otroke pogosto vprašamo, kaj si želijo postati, ko 

odrastejo, nato vprašanje formuliramo na novo: kaj si želijo delati, ko odrastejo – obe 

vprašanji se nanašata na plačano zaposlitev kot osrednjo značilnost, ki določa posameznika.10 

Na tej točki moramo jasno poudariti naslednje: čeprav delo še vedno predstavlja dejavnost, ki 

določa človeka, to še ne pomeni, da delo ne izgublja na družbenem pomenu. Naše prepričanje 

potrjujejo napovedi naslednjih avtorjev. Kot prvega lahko izpostavimo Jeremyja Rifkina. 

Rifkin izpostavi, da je bila civilizacija vedno strukturirana okoli koncepta dela, medtem ko je 

danes v kmetijskem, proizvodnem in storitvenem sektorju delo prvič sistematično izločeno iz 

                                                           
5 Delo se v industrijski dobi uveljavi zoper druge oblike dejavnosti in pridobi absolutni status – ker sta delovanje 

in ustvarjanje padla na raven dela, živimo v na delu naravnanem svetu (Arendt 1996, 143, 335–336). 
6 Da dejavnosti dela posvečamo več časa kot kateri koli drugi dejavnosti, izpostavi tudi Al Gini (1998, 707). 
7 Slo.: Mislim, torej sem. 
8 Slo.: Delam, torej sem. 
9 Čeprav z delom ohranjamo svoje življenje, delo ni le del naše eksistence, ki je ločeno od preostalega življenja 

– delo namreč ne proizvaja le dobrin, ampak proizvaja ljudi, saj sta naša identiteta in karakter odvisna od našega 

dela. »Kje delamo, kako delamo, kaj delamo pri delu in splošni etos ter kultura delovnega mesta nas neizbrisno 

zaznamujejo za vse življenje« (Gini 1998, 707–708). Podobno kot Gini ugotovi tudi Edward Sankowski, tj. da je 

kvaliteta delovnega življenja pomembna za kvaliteto življenja (Sankowski 1981, 233), kar kaže na močan vpliv 

zaposlitve na preostale dejavnosti človeka. Glej tudi Gini in Sullivan (1987). 
10 Podoben primer predstavi tudi Margaret Mead (2005b, 232–233), po kateri tisti, ki izgubi službo, dobi 

začasen status mladoletnika. Zato študentom – ki niso zaposleni – zanikamo status odraslosti, čeprav bodo v 

prihodnosti bistveni za gospodarstvo. 
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procesa proizvodnje. Ljudi nadomeščajo inteligentni stroji, zato bo množično delo izginilo – 

čeprav gospodarstvo ustvarja nova delovna mesta, so ta zgolj začasna in nižje plačana (Rifkin 

2007, 61–62, 193). Na tem mestu želimo poudariti, da se bodo določena stalna, bolje plačana 

delovna mesta ohranila, vendar bodo ta rezervirana le za peščico visokotehnoloških delavcev. 

Vendar kriza družbe dela ni razvidna le v krčenju prostih delovnih mest, ampak v zmanjšanju 

pomembnosti, ki jo ima dejavnost dela znotraj naše družbe. Podobno stališče zavzema Claus 

Offe. 

Priča smo od-središčenju dela, tj. zmanjševanju obsega, do katerega plačano delo sodeluje pri 

oblikovanju posameznikovega življenja – plačano delo ni več »središče kolektivnega pomena 

in družbene ter politične delitve«. Če se je do sedaj število zaposlenih povečevalo, je dejstvo, 

da je oseba zaposlena, čedalje manj pomembno (Offe 1985a, 135–136, 141).11 Podobno meni 

André Gorz (1985a, 127), za katerega »[n]enaklonjenost do dela je največja socialno-kulturna 

sprememba, ki se dogaja. Ruši ideološke in etične temelje industrializma«. Če imajo ti avtorji 

prav, potem lahko potrdimo naše prepričanje, da vsemogočnost dela pojenja. Še več – trdimo, 

da smo priča obsežni transformaciji od družbe dela k potrošniški družbi, ki je postopna in tudi 

delna, pri čemer se opiramo na naslednjo ugotovitev Paula Ransoma. 

Avtor razlikuje med družbo dela (work-based society) ter potrošniško družbo (consumption-

based society), pri čemer poudari, da omenjeni družbi nikoli nista obstajali v čisti obliki in da 

ena družba ne bo neizogibno nadomestila drugo, kajti dejavnosti proizvodnje in potrošnje12 se 

dopolnjujeta (Ransome 2005, 15).13 Podoben, nekoliko drugačen pogled predstavi Arendtova 

(1996, 135, 163), po kateri je delavska družba družba konzumentov,14 vendar pri tem opozori, 

da v potrošniški družbi ni dovolj dela za ohranjanje ravnotežja med obema dejavnostma.15 Z 

njo se strinja tudi Ransome (2005, 50), za katerega postajata proizvodnja in potrošnja čedalje 

                                                           
11 Offe govori o zatonu »poskusov razumeti družbeno realnost skozi kategorije plačanega dela«, tj. o omejitvi na 

delu osrediščene paradigme – zaradi tega je »obramba na delu in dohodku osrediščenih družbenih modelov (…) 

prednostna tema konservativnih družbenih znanstvenikov« (Offe 1985a, 133–134). 
12 Ransome (2005, 45) razlikuje med produktivno in končno potrošnjo. 
13 Podrobneje o petih osrednjih vidikih odnosa med proizvodnjo in potrošnjo glej Ransome (2005, 45–47). 
14 Glej tudi Cubitt (2005, 94), po katerem je potrošnja delo. 
15 Z Arendtovo se strinja še Offe, po katerem »storitveno delo "novega razreda" izziva in izprašuje družbo dela«, 

saj smo v postindustrijski družbi priča delitvi delavcev na proizvajalce in proizvajalce proizvodnje (Offe 1985a, 

139). Proizvajalce proizvodnje, o katerih piše Offe, lahko interpretiramo kot potrošnike. S tem Offe opozarja na 

povezanost med dejavnostma dela in potrošnje. 
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bolj ločeni s tem, ko vedno manj ljudi končno troši proizvode, ki jih neposredno proizvaja.16 

Da bi razumeli, zakaj je transformacija od družbe dela k potrošniški družbi problematična, 

moramo pojasniti osrednjo razliko med obema. 

Ransome glavno razliko med družbo dela in potrošniško družbo vidi v tem, da se v prvi ljudje 

doživljajo zlasti kot rezultat procesov in struktur, nad katerimi nimajo dosti nadzora, medtem 

ko se v potrošniški družbi doživljajo kot pobudnike lastnih akcij. Če je dejavnost proizvodnje 

v veliki meri predpisana, je dejavnost potrošnje odprta za izbiro – npr. da ne bomo kupovali 

določene proizvode in da bomo reciklirali domače ostanke (Ransome 2005, 100–101, 118). A 

smiselno je opozoriti, da se odprtost dejavnosti potrošnje za izbiro nanaša predvsem na izbiro 

med različnimi ali celo enakimi proizvodi in storitvami ter ne nujno na svobodo izbire lastne 

usode. Tisti ljudje, ki so ekonomsko izključeni, imajo izredno omejen dostop do dejavnosti 

potrošnje, zato nimajo niti osnovne možnosti izbire med proizvodi in storitvami – posledično 

so primorani »izbrati« najcenejše proizvode in storitve ter tiste, ki so precej slabše kakovosti. 

Zato ni potrebno posebej poudarjati, da takšni ljudje dosti težje soustvarjajo lastno usodo.17 A 

transformacija od družbe dela k potrošniški družbi rezultira tudi v premiku od proizvodne k 

potrošniški kulturi. 

Zaradi tega premika so ljudje omejevanje zamenjali s takojšnjo zadovoljitvijo – pričakovanja 

masovnih potrošnikov so užitek, prosti čas in razvedrilo, zato je za takojšno zadovoljitev teh 

pričakovanj potreben tudi zadosten razpoložljiv dohodek (Ransome 2005, 51–52, 54). Težava 

nastane, ker je v vse bolj potrošniški družbi omejen dostop do delovnih mest in posledično do 

dohodka, ki dovoljuje zadovoljitev omenjenih pričakovanj potrošnikov.18 Še več, menimo, da 

                                                           
16 Dejavnosti proizvodnje in potrošnje ne bi smeli povsem enačiti – čeprav sta lahko prepleteni do te mere, da ju 

težko določimo, med njima obstaja tudi relevantna razlika: proizvodnja je kolektivna, potrošnja pa individualna 

dejavnost, kar izpostavijo tudi drugi avtorji (glej Arendt 1996, 125; Bauman 1999, 30). 
17 Vprašanje izbire ni problematično le v primeru ekonomsko izključenih, temveč tudi v primeru tistih, ki zaradi 

dobre kupne moči niti nimajo težav z dostopom do proizvodov – problematično je v tem, da je izbire navidezno 

preveč, dejansko pa kvalitetne izbire sploh ni. To ugotavlja Saleclova (2007, 133), ki svobodno situacijo označi 

za paradoksalno, kajti ta daje na izbiro neizbiro – svoboda izbire povečuje našo tesnobo, občutke negotovosti in 

krivde. 
18 Dovolj natančno definicijo potrošnika poda Bauman, za katerega je potrošnik oseba, ki stvari porabi, ko jih jé, 

nosi in se z njimi igra, s čimer zadovolji lastne potrebe ali želje. Ker je denar sredstvo mediacije med željo in 

zadovoljitvijo, biti potrošnik pomeni tudi prilastiti si stvari, tj. kupiti jih, plačati jih in jih narediti za ekskluzivno 

lastnino. Potrošiti pomeni tudi uničiti, saj porabljene stvari prenehajo obstajati (Bauman 1999, 23). Podobno trdi 

tudi Arendtova (glej 1996, 127, 136), ki ekonomijo potrošniške družbe označi za waste economy. 
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se v takšni družbi stopnjuje tudi problematika zadovoljevanja osnovnih potreb, ki so nujne za 

golo preživetje posameznika. Na tem mestu izpostavljamo še eno problematično posledico, ki 

je rezultat prehajanja v potrošniško družbo. 

V potrošniški družbi užitek, prosti čas in zadovoljstvo niso razumljeni v smislu povečevanja 

količine časa nedela, temveč v smislu izboljšanja zmožnosti potrošnje – kar pomeni, da ljudje 

želijo dosegati potrošniške dobrine, ne toliko krajši delovnik.19 Če želimo trošiti intenzivneje, 

potem je racionalno, da delamo čim več ur (Ransome 2005, 59). Ljudje, ki so brezposelni, ne 

morejo izboljšati svoje potrošnje, saj je njihova zmožnost potrošnje močno omejena. Trdimo, 

da je zaradi krize družbe dela potrebno uvesti nek mehanizem, ki bo poskrbel za tiste ljudi, ki 

niso zmožni osnovne – ter ne prekomerne – potrošnje ali so v nevarnosti, da se bodo znašli v 

takšnem položaju v svoji bližnji prihodnosti. S tem ne želimo zagovarjati, da je cilj vpeljave 

takšnega mehanizma boljše delovanje potrošniške družbe, temveč da bi tak mehanizem lahko 

omogočal preživetje revnejših družbenih skupin tudi znotraj potrošniške družbe. 

Kot smo izpostavili na samem začetku, danes nismo priča zgolj transformaciji od družbe dela 

k potrošniški družbi, ampak tudi transformacijam same dejavnosti dela. Kot najpomembnejšo 

od teh lahko problematiziramo transformacijo od fordističnega k postfordističnem delu – zato 

moramo najprej pojasniti razliko med obema. 

Za moderne korporacije je značilno hierarhično upravljanje, ki zahteva celo hierarhije znotraj 

hierarhij. Ker ukazi potujejo od zgoraj navzdol, je malo prostora za samostojno odločanje. Za 

fordistično proizvodnjo, ki temelji na vse večji delitvi dela, je absoluten nadzor nujen. Vendar 

je tovrstno upravljanje pomanjkljivo zaradi nezadostne prožnost, ki jo zahtevajo vse hitrejše 

spremembe na globalnem trgu (Rifkin 2007, 177–178). Zato ga postopoma nadomešča vitka 

postfordistična proizvodnja, ki je bolj prožna20 od fordistične. Zagovorniki postfordistične 

proizvodnje radi poudarjajo, da je njena prednost zlasti ta, da spodbuja sprejemanje odločitev 

                                                           
19 Potrošnja je torej cilj, medtem ko je proizvodnja sredstvo za dosego tega cilja (glej Ransome 2005, 143–144). 
20 Prožnost delavca vključuje tudi njihovo večopravilnost – podobnega mnenja je tudi Daniel Cohen (2011), po 

katerem se po toyotističnih načelih organizacije dela odgovornost prenese na večopravilnega delavca. Sklepa se, 

da je večopravilni delavec produktivnejši, ker opravi več delovnih nalog hkrati, s čimer se strinjamo le delno, saj 

soglašamo s Standingom (2011, 131), da večopravilnost lahko tudi zmanjša produktivnost vsake dejavnosti. 



22 

 

od spodaj, s čimer omogoča dodatno vključenost delavca v proizvodni proces21 in posledično 

večje zadovoljstvo v zasebnem življenju. 

Do te interpretacije prednosti postfordistične proizvodnje smo skeptični. Trdimo obratno – da 

namen sočasnega inženirstva ni vključevanje ali participacija delavca v procesu proizvodnje, 

ampak minimaliziranje stroškov proizvodnje in maksimiranje profita. Delavec, ki je primoran 

obvladati več kompleksnejših nalog hkrati, mora za enako mezdo opraviti bistveno več dela v 

istem časovnem obdobju, hkrati ga mora opraviti še kvalitetnejše. V zameno dobi zgolj lažen 

občutek svobode na delovnem mestu. Če izhajamo iz delitve na postfordiste in neofordiste po 

Kitayju in Lansburyju (glej 2006), potem se štejemo med neofordiste, saj smo – nasprotno od 

postfordistov – pesimistični glede posledic vse bolj prožnih oblik dela. 

Pri nekaterih avtorjih lahko zasledimo skeptičnost do razmejitve na fordizem in postfordizem. 

Do nje se zelo jasno opredeli tudi Beck, po katerem je potrebno nesmiselno razlikovanje med 

fordizmom in postfordizmom nadomestiti z razlikovanjem med gotovostjo, varnostjo, jasnimi 

mejami prve moderne ter negotovostjo, nevarnostjo in izgubo meja druge moderne. Fordizem 

temelji na masovni proizvodnji, delu in potrošnji. Ljudje so polno zaposleni, zato zahtevajo 

stalno rast življenjskega standarda in varnost zaposlitve. V drugi moderni pa prevladuje režim 

tveganja v ekonomiji, družbi in politiki (Beck 2008, 69–70) – če je za prvo moderno značilna 

stabilnost, je za drugo moderno značilno tveganje. Na tem mestu moramo izpostaviti problem 

tveganja v tovrstni družbi, v kateri po mnenju Becka še ne živimo, vendar v njo prehajamo.22 

Beck interpretira tveganje kot »sistematičen način spopadanja s hazardi in nevarnostmi, ki so 

povzročeni in vpeljani z modernizacijo«. Tveganja so stara, kot je star napredek – vendar so 

bila nekoč tveganja osebna, medtem ko so danes tveganja globalna. Tveganja niso več vezana 

na mesto izvora, zato ogrožajo vse oblike življenja na tem planetu. Obenem trajajo dlje kakor 

generacije – nenamerne posledice lahko postanejo prevladujoča zgodovinska in družbena sila 

(Beck 1992, 21–22). Če izhajamo iz Beckovih petih tez o tveganju23 lahko povzamemo, da je 

za tveganje značilno, da škoduje, prizadene, je nevarno ter pogubno. A družba tveganja skuša 

                                                           
21 Če je za fordistično upravljanje značilno sprejemanje odločitev od zgoraj, je za postfordistično upravljanje 

značilno odločanje od spodaj. Zato zaposleni tudi pred ali po delu v skupnih prostorih razpravljajo o izboljšavah 

proizvodnega procesa (Rifkin 2007, 184). 
22 Če po Becku (1992, 19–20) še ne živimo v družbi tveganja, ne živimo več le znotraj distribucijskih konfliktov 

družb pomanjkanja. 
23 Podrobneje o petih tezah o tveganju glej Beck (1992, 22–24). 
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dokazati ravno nasprotno – tj. da tveganje spodbuja podjetnost ljudi, učinkovitost podjetij ter 

konkurenčnost države. Dejansko pa ustvarja zmedo, negotovost in neenakost. Kar poskušamo 

poudariti, je to, da je postfordistična družba pravzaprav družba tveganja. 

Družba, v kateri prevladuje postfordistično delo, je družba naraščajoče brezposelnosti in tudi 

naraščajoče prekarnosti. Življenje v taki družbi je vsekakor negotovo ter nestabilno življenje, 

tj. tvegano življenje. In obratno, v družbi tveganja je tveganje, če uporabimo Beckove besede, 

»sistematičen način spopadanja s hazardi in nevarnostmi«, ki ga prinaša postfordistično delo. 

Menimo, da moramo negativne posledice transformacije v postfordistično družbo razrešiti ali 

omiliti z vpeljavo mehanizma, ki bo – bolje kot obstoječa socialna država – poskrbel za ljudi, 

ki so brezposelni ali prekarni. 

Na tem mestu moramo izpostaviti še eno od relevantnih transformacij znotraj dejavnosti dela, 

tj. transformacijo od materialnega k nematerialnem delu. Avtorji, kot je Angelo Raffaele Meo 

(2005, 155–156), zagovarjajo prehajanje v razvojno fazo, v kateri ima znanje večjo družbeno 

in ekonomsko vlogo kot materialne dobrine – s tovrstnim stališčem se ne strinja Badalič, po 

katerem v sodobni družbi nismo priča transformaciji materialnega dela v nematerialno, saj se 

materialno delo ne krči, ampak je zgolj prestavljeno iz prvega v tretji svet. Še več – zagovarja 

tezo, da se lahko nematerialno delo v prvem svetu ohranja zgolj s pomočjo materialnega dela 

v tretjem svetu (glej Badalič 2010, 83–84). 

Delno podpiramo njegovo stališče, ko pojasnjuje odvisnost nematerialnega dela prvega sveta 

od materialnega dela tretjega sveta. Hkrati nasprotujemo njegovem stališču v delu, v katerem 

zaradi te odvisnosti daje manjši pomen nematerialnosti dela v prvem svetu od dejanskega. Pri 

tem ne želimo zagovarjati, da je na Zahodu nematerialno delo povsem nadvladalo materialno 

delo. Trdimo, da se pomen materialnega dela manjša v primerjavi s pomenom nematerialnega 

dela, saj živimo v vedno bolj nematerialni ekonomiji. Smotrno je izpostaviti opozorilo Gorza, 

po katerem je nematerialna ekonomija lahko problematična tako zaradi manka plačanega dela 

kot tudi zaradi ohranjanja obstoječe distribucije družbenega bogastva. 

Z nematerialno ekonomijo se pojavi dvojna funkcija delavca. Delavec je obenem delovna sila 

in nadzoruje delovno silo. Delovno teorijo vrednosti je potrebno preseči, kajti proizvedeno je 

več bogastva z vedno manj dela in kapitala. Kljub temu delovni čas še vedno ostaja osnova za 

distribucijo bogastva. Soglašamo z Gorzem, da »distribucija sredstev plačila se mora ujemati 

z obsegom družbeno proizvedenega bogastva in ne z obsegom izvajanega dela« (Gorz 1999, 
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88–90). Zagovarjamo, da je potrebno vpeljati mehanizem, ki se bo lahko soočil z negativnimi 

posledicami nematerialne ekonomije, ki zapira delovna mesta in ohranja trenutno distribucijo 

bogastva; takšen mehanizem mora bolj učinkovito porazdeliti bogastvo, katerega proizvodnja 

ni odvisna le od obsega plačanega dela posameznika. 

Kot posledica zgoraj obravnavanih transformacij se transformira tudi naš odnos do dela, ki je 

paradoksalen. Tovrsten paradoks zaznajo tudi drugi avtorji, kot sta Richards (1997a, 201), po 

katerem se delavci borijo za ohranitev služb, ki zagotavljajo njihovo preživetje, in obenem za 

ukinitev dela in neodvisnost od delodajalca, ter Gini (1998, 708), za katerega je paradoks dela 

v tem, da delo sovražimo, čeprav si želimo delati. Paradoksalno je, da zaposleni hkrati ščitijo 

svoja delovna mesta24 ter se upirajo obstoječim delovnim razmeram, kar lahko interpretiramo 

na naslednji način. Ker je zaposlitev ponavadi edini način zagotavljanja naše eksistence, smo 

jo primorani opravljati. Hkrati ima zaposlitev pogosto negativne posledice, saj je zaposlitveni 

odnos ponavadi odnos izkoriščanja. Če poenostavimo – delavci želijo ohraniti delovna mesta, 

ki morajo postati manj izkoriščevalska. Omenjeni problem bi lahko razrešil zgolj mehanizem, 

ki bi delavcu omogočil opravljanje želenega dela in zavrnitev izkoriščevalskih oblik dela. 

Da se je odnos delavca do dela močno spremenil – saj delavec ni nekdo, ki avtonomno vpliva 

na proizvodni proces, ampak je opazovalec –, opaža Rifkin, za katerega »prizadevanje, da bi 

od delavcev dobili predloge o tem, kako zvišati storilnost, je usmerjeno k (...) popolnejšemu 

izkoriščanju vsega potenciala zaposlenih« (Rifkin 2007, 294–295). 

Na tem mestu lahko omenimo stališče Anthonyja (1977, 4), po katerem se ni toliko spremenil 

odnos delavca do dela, temveč pričakovanja o tem, kakšen naj bi bil naš odnos do dela. Da se 

pričakovanja ljudi o delu lahko spremenijo zaradi spreminjajočih pogojev življenja, meni tudi 

Hall (1986, 109). Njuni predpostavki nista nepomembni, ker problematizirane transformacije 

nedvomno spreminjajo pogoje življenja vsakega člana družbe. Na tej točki izpostavljamo cilj 

in tezo disertacije. 

 

                                                           
24 Po mnenju Rothbarta (1985, 367) delavci zaščitijo nedonosna delovna mesta »z absentizmom, visoko stopnjo 

zavračanja dela, podvajanjem, fušanjem, sabotažo in skozi (…) pritožbe nad delovnimi razmerami, zdravjem in 

varnostjo«.  
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1.1 Cilj in teza 

Cilj disertacije bo preučiti kompleksen odnos med idejo UTD ter obstoječo ideologijo dela – 

naš cilj torej ni za vsako ceno zagovarjati idejo UTD in kritizirati ideologijo dela, ampak idejo 

UTD umestiti v in primerjati z ideologijo dela z namenom, da bi spoznali naravo odnosa med 

njima. V disertaciji želimo dokazati, da UTD vključuje elemente, ki niso skladni z ideologijo 

dela. Na osnovi končnih ugotovitev bomo potrdili ali zavrnili izbrano tezo, po kateri je ideja 

UTD nezdružljiva z ideologijo dela, zato lahko z vpeljavo UTD ustvarimo družbo onstran 

obstoječe ideologije dela. Pri tem si bomo morali pomagati z naslednjo metodologijo oziroma 

raziskovalnimi metodami. 

1.2 Metodologija 

Disertacija bo temeljila predvsem na kvalitativnih metodah raziskovanja, ki jih izpostavljamo 

v nadaljevanju, ter na teoretično in kritično naravnanem raziskovanju.25 Teoretične disertacije 

po Davidu Silberghu (2001, 153) naslavljajo poglobljena intelektualna vprašanja, prepoznana 

iz uveljavljene teorije – teorija namreč skuša razložiti izredno kompleksen empirični politični 

svet, ki nas obdaja. Naše raziskovanje ne bo le teoretično, temveč tudi kritično, saj je kritično 

raziskovanje – po Juppu (2006, 51) – tisto raziskovanje, ki izziva temeljna konvencionalna 

znanja in metodologije, ki trdijo, da so znanstveno objektivne – namen takšnega raziskovanja 

je razkriti družbeno-zgodovinsko specifičnost znanja in hkrati osvetliti, kako določena znanja 

reproducirajo strukturne odnose neenakosti in zatiranja. 

1.2.1 Metode 

Pri nastajanju doktorske disertacije bomo uporabili naslednje raziskovalne metode – zbiranje 

virov, analiza in interpretacija primarnih oziroma sekundarnih virov, zgodovinska analiza ter 

primerjalno raziskovanje –, pri čemer bomo izbiro in koristnost tovrstnih raziskovalnih metod 

utemeljili s pomočjo sklicevanja na relevantne avtorje. Na tej točki je smiselno izpostaviti, da 

se izbrane metode lahko uporabljajo tudi znotraj kvantitativnega raziskovanja in niso značilne 

zgolj za kvalitativno raziskovanje. 

  

                                                           
25 Disertacije so lahko teoretične, metodološke ali empirične (glej Silverman 2006, 302). 
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1.2.1.1 Zbiranje virov 

Zaradi potrebe po predhodnem znanju smo morali zbrati ter pregledati obstoječo literaturo, ki 

se nanaša na izbrano problematiko. Vendar pregled literature nima le funkcije širjenja znanja 

raziskovalca o izbranem področju raziskovanja, temveč ima – kot izpostavi Kumer – funkcijo 

razjasnitve in fokusiranja raziskovalnega vprašanja ter tudi funkcijo izboljšanja metodologije 

raziskovalca. Ker je bogastvo akademskega gradiva ogromno, ga je potrebno omejiti zgolj na 

tiste informacije, ki so relevantne za specifično študijo (Jupp 2006, 162–163). Poizkušali smo 

poiskati čim relevantnih – zlasti internetnih – virov, ki se neposredno ali posredno ukvarjajo z 

idejo UTD in konceptom ideologije dela; predvsem v obliki znanstvenih člankov in knjig. Pri 

tem smo namerno zanemarili vse tiste vire, ki bodo za študijo raziskovalnega problema manj 

relevantni ali nepomembni. Kljub temu smo uspeli zbrati zadosti koristnih virov – ki jih tudi 

navajamo v končnem delu našega besedila – za nadaljnjo analizo. Analizirali ter interpretirali 

bomo primarne in predvsem sekundarne vire. 

1.2.1.2 Analiza in interpretacija primarnih in sekundarnih virov 

Vsebino sekundarnih virov bomo analizirali in kritično ovrednotili, stališča avtorjev pa bomo 

medsebojno primerjali. Med vsemi sekundarnimi viri bodo prevladovali predvsem znanstveni 

članki. Omenjena metoda bo uporabna skozi vso disertacijo – še zlasti od drugega do četrtega 

poglavja in v sedmem poglavju (O delu, O igri, O ideologiji dela, O univerzalnem temeljnem 

dohodku). Na tovrsten način bomo skušali definirati osnovne teoretične pojme in koncepte, ki 

so relevantni za nadaljnjo analizo, in podati teoretični okvir disertacije, da bi preverili izbrano 

tezo. Natančno bomo odgovorili na vprašanja, kot so: kaj je delo, kaj je igra, kaj je ideologija 

dela itd. Če ne zmoremo odgovoriti na takšna vprašanja, potem ne moremo zadostno preveriti 

izbrane teze. Na tem mestu lahko izpostavimo analizo Van Parijsove stilizirane predstavitve 

UTD in z njim povezanih shem, s katero avtor predstavi ekonomsko razčlenjene premisleke o 

odnosu med UTD in delom. 

Uporabili bomo analizo primarnih virov, kajti v sedmem poglavju bomo analizirali naslednje 

mednarodne in evropske dokumente – Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih 

pravicah (1966), Splošna deklaracija človekovih pravic (1948), Listina Skupnosti o temeljnih 

pravicah delavcev (1989), Evropska socialna listina (1996) in niška listina (2000). Omenjeno 

metodo bomo uporabili tudi znotraj podpoglavja UTD kot mehanizem varne prožnosti v EU, 

v katerem bomo analizirali dokumente Sveta Evropske unije. Da bi razumeli, kaj je analiza 

dokumentov, lahko uporabimo definicijo Juppa (2006, 79), po kateri se takšna analiza nanaša 
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na natančnejšo raziskavo dokumentov, ki so rezultat različnih družbenih praks, so v različnih 

oblikah – od pisane besede do vizualnih podob –, in so lahko pomembni zaradi zgodovinskih 

okoliščin njihovega nastanka, zaradi družbenih funkcij, interpretacij, učinkov ter uporabe, ki 

so povezane z njimi. Če hočemo pojasniti, kakšna je prednost analize dokumentov ter kakšne 

dokumente bomo analizirali, potem moramo izpostaviti ugotovitve naslednjega avtorja. 

Strinjamo se s Corbetto, da je značilnost in prednost analize dokumentov ta, da le-ti obstajajo 

neodvisno od raziskovalca, zato niso predmet popačenja med raziskovalcem ter preučevanim 

problemom. Če izhajamo iz njegovega razlikovanja na osebne ter institucionalne dokumente, 

potem bomo v tem besedilu analizirali zlasti drugo vrsto dokumentov – za takšne dokumente 

je med drugim značilno, da so posledica institucij in posameznikov znotraj konteksta njihovih 

institucionalnih vlog, so javne narave, v pisni obliki, zajemajo tudi znamenite trenutke družbe 

in kulture, zato predstavljajo nezamenljiv vir za študijo preteklih in sodobnih družb. Corbetta 

institucionalne dokumente klasificira glede na njihove vire, pri čemer izpostavi tudi politične 

dokumente (Corbetta 2003, 287–288, 307) – kamor štejemo zgoraj izpostavljene dokumente. 

Analiza primarnih virov bo uporabna pri analiziranju pobud, predlogov, sklepov ter zakonov, 

kakršni so evropska državljanska pobuda za UTD (glej Sambor in drugi 2013), Predlog UTD 

v Sloveniji (Korošec 2010), sklep Državnega sveta RS (2011) in Zakon o dedovanju (1976). 

1.2.1.3 Zgodovinska analiza 

Eden izmed ciljev kvalitativnega raziskovanja je (re)interpretacija zgodovinsko (ali kulturno) 

pomembnih pojavov – kajti način, kako razmišljamo o pomembnem zgodovinskem dogodku, 

vpliva na to, kako razumemo lastno družbo (Ragin 2007, 99). Zaradi tega je v našem besedilu 

smiselno uporabiti tudi zgodovinsko analizo. Da bi razumeli to metodo, si lahko pomagamo z 

definicijo Juppa (2006, 134), po katerem je zgodovinska analiza tista metoda, ki išče smisel v 

preteklosti skozi disciplinirano ter sistematično analizo zgodovinskih »sledi«, ki jih ponavadi 

predstavljajo pisni dokumenti.26 

Znotraj družboslovnega raziskovanja zgodovinsko analizo običajno uporabljamo kot uvodno 

strategijo za vzpostavitev konteksta oziroma ozadja, proti katerem bo postavljena konkretna 

sodobna raziskava. Tudi Jupp – podobno kot Ragin – ugotavlja, da brez zgodovinske analize 

ne moremo primerno razumeti določenega pojava v sedanjosti. Pogosto je združena z drugimi 

                                                           
26 Tovrstna metoda zahteva, da morajo biti zgodovinski viri "najdeni" s strani raziskovalcev in ne "proizvedeni" 

z njihove strani, kot to na primer velja za intervjuje, ankete ali opazovanja (Jupp 2006, 135). 
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metodami27 z namenom angažiranja družbenih raziskovalnih vprašanj. Zgodovina je zmožna 

izzvati prevladujoče predpostavke, ker beleži aktivnosti tako marginaliziranih kakor tudi elit. 

Zato zgodovinska analiza še posebej koristi tistim, ki raziskujejo zatirane skupine, ter tistim, 

ki želijo razviti alternativne modele družbene spremembe (Jupp 2006, 135), kar velja tudi za 

našo disertacijo, v kateri predlagamo UTD. Tovrstna analiza nam bo koristila zlasti v četrtem 

poglavju, v katerem bomo analizirali zgodovinske spremembe v razumevanju dejavnosti dela 

in posledično razvoj pojava ideologije dela. Kot zadnjo, vendar najpomembnejšo od izbranih 

metod, ki jih bomo uporabili v besedilu, omenjamo primerjalno raziskovanje. 

1.2.1.4 Primerjalno raziskovanje 

Primerjalne metode so primerne za preučitev zapletenih vzorcev podobnosti ter različnosti 

med preučevanimi primeri. Zato je primerjalno raziskovanje primerno za – že prej omenjeno 

– interpretacijo zgodovinsko in kulturno pomembnih družbenih pojavov; še posebej, kadar je 

število preučevanih primerov zmerno (Ragin 2007, 123, 128).28 Na tem mestu moramo sprva 

odgovoriti na vprašanje, zakaj je tovrstna metoda lahko uporabna, pri čemer se sklicujemo na 

Davida M. Silbergha. 

Uporabnost primerjalne metode nikakor ni omejena zgolj na primerjavo teoretičnih vprašanj, 

kot v našem primeru, temveč je lahko uporabna tudi za naslavljanje problemov empiričnega 

sveta. Po Silberghu je primerjava skoraj nujna značilnost teoretične disertacije. Strinjamo se z 

njim, da primerjava dveh ali treh teorij ni edini način, kako se lahko lotimo teoretičnega dela, 

saj lahko uporabimo tudi konceptualni pristop znotraj primerjalne metode, ki predstavlja tisto 

področje, ki služi – odvisno od tematike – primerjavi vrednot, načel, ideologij itd. (Silbergh 

2001, 159–161). 

Uporaba primerjalnega raziskovanja bo v našem primeru neizogibna metoda, ker bomo – kot 

prikazuje že sam naslov naše disertacije – idejo UTD primerjali s konceptom ideologije dela. 

Kot smo že izpostavili, bomo skozi celotno besedilo primerjali stališča različnih avtorjev, do 

katerih se bomo opredelili. V drugem poglavju bo izrednega pomena primerjava človeških 

dejavnosti, kot jih razumejo Aristotel, Marx, Arendtova in Virno, da bi na tak način natančno 

                                                           
27 Kot primer združevanja zgodovinske analize z drugimi analizami lahko izpostavimo zgodovinsko-primerjalno 

raziskovanje po Neumanu (2006, 419–420). 
28 Izpostavimo lahko še definicijo primerjalne metode po Juppu (2006, 33), po katerem se ta nanaša na selekcijo 

in analizo primerov, ki so podobni na znane načine in se razlikujejo na druge načine z namenom oblikovanja ali 

preizkušnje hipoteze – oziroma teze v našem primeru. 
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definirali dejavnost dela. Smiselna bo primerjava med zaposlitvijo – ki jo napačno razumemo 

kot edino obliko dela – in skritimi oblikami dela ter tudi primerjava med njimi samimi. Tretje 

poglavje bomo med drugim namenili primerjavi definicij in posledično značilnosti dejavnosti 

igre, kot jih razumejo Burke, Caillois in Huizinga, z namenom primerjave dejavnosti dela in 

igre, da bi lahko z izpostavljeno razliko med njima utrdili že izpostavljeno definicijo dela. Na 

začetku sedmega poglavja bomo klasifikacijo na delni in polni UTD primerjali s klasifikacijo 

UTD po Mihaličevi in Strbanu. Proti koncu tega poglavja bomo skušali primerjati UTD in 

moderno socialno državo, da bi izpostavili ključne razlike med njima ter argumentirali, zakaj 

UTD predstavlja boljši mehanizem distribucije rezultatov dela. S pomočjo zgoraj omenjenih 

raziskovalnih metod bomo potrdili oziroma zavrnili tezo, po kateri je ideja UTD nezdružljiva 

z ideologijo dela, zato lahko z vpeljavo UTD ustvarimo družbo onstran obstoječe ideologije 

dela. 

1.3 Omejitve 

Izpostaviti moramo tudi omejitvi, s katerimi se bomo soočali tekom pisanja disertacije. Prvič, 

ideologija dela deluje predvsem na ravni nezavednega – ker tudi sami izhajamo iz prepričanj, 

ki so del ideologije dela, je težko razkriti njene manifestacije. Kadar je raziskovalec ideološki 

subjekt, je nemogoče natančno ločiti subjekt preučevanja od objekta. Ta problem izpostavijo 

že drugi avtorji, kot sta recimo Anthony (1977) in Žižek (1994), ki opozorita, da je ideologija 

najučinkovitejša, kadar je prikrita. Pri tem lahko še dodamo, da tudi takrat, ko ideologija dela 

deluje odkrito, njenega izkoriščanja ne dojemamo kot takšnega. Čeprav bomo v tem besedilu 

zlasti kritizirali ideologijo delo, obstaja verjetnost, da bomo nezavedno zagovarjali stališča, ki 

so sestavni del ideologije dela. Drugič, izbrana problematika je – kot je običajno za doktorske 

disertacije – izredno kompleksna. Na tej točki želimo poudariti, da se zavedamo, da ni možno 

celovito zajeti kompleksnosti pojavov – kar še zlasti velja za ideologijo dela –, ki jih želimo 

preučevati. V naslednjem podpoglavju bomo skušali pojasniti, zakaj je izbrana problematika 

znanstveno relevantna in kakšen je izvirni prispevek disertacije k razvoju politične znanosti. 

1.4 Znanstvena relevantnost in izvirni prispevek 

Prvič, izbrana problematika preučevanja je aktualna – nahajamo se v času gospodarske krize, 

ki ima za številne družbe negativne posledice, zato poskušamo najti možne alternativne poti. 

Zaradi tega se na široko odpira tudi prostor za obče, strokovne in znanstvene javne razprave o 

alternativnih idejah, kakršna je ideja UTD. Vendar preučevana problematika ni aktualna zgolj 
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zaradi pojava gospodarske krize, temveč tudi zaradi kapitalističnega ekonomskega procesa, ki 

pospešeno odpravlja plačano delo ter ima za posledico vse večjo brezposelnost in prekarnost. 

Drugič, ker se družbena realnost neprestano spreminja, se posledično spreminja tudi odnos do 

dela in ideologije dela. Zato se kaže potreba po novi interpretaciji ideologije dela, kar seveda 

ne pomeni, da so na primer spoznanja Anthonyja (1977), ki jih opiše v The Ideology of Work, 

povsem nepomembna in nesmiselna. Pomeni le, da so zaradi relevantnih transformacij družbe 

nezadostna ter da jih je potrebno nadgraditi, za kar si prizadevamo v našem besedilu. Obenem 

lahko disertacija pripomore k razumevanju drugih konceptov, ki postajajo čedalje bolj fluidni 

in zato težje določljivi. 

Tretjič, disertacija poskuša odgovoriti na vprašanje, kako transformirati ideologijo dela. To je 

vprašanje, ki zahteva predstavitev dovolj radikalnih idej in mehanizmov, ki bi omogočili tako 

spremembo. Zato ne želimo le kritizirati obstoječe ideologije dela, temveč predlagamo UTD 

kot pravico, ki bi prispevala k transformaciji ideologije dela. Obenem se zavedamo, da lahko 

tudi spremenjena ideologija dela omogoči uvedbo UTD. 

Četrtič, znanstvena besedila, ki obravnavajo problematiko UTD, se pretežno osredotočajo na 

zagovor ali kritiko te ideje. Kot zagovorniki UTD ne bomo izhajali iz stališča, da lahko UTD 

razreši večino družbeno-ekonomskih izzivov, s katerimi se spopadajo sodobne družbe, ampak 

izpostavljamo tudi številne pomisleke glede te ideje. 

Petič, uporabljali bomo literaturo iz širokega družboslovnega in humanističnega področja, ker 

je takšna narava našega osnovnega koncepta, tj. dela. Z njim so se poleg politologov ukvarjali 

in se ukvarjajo tudi filozofi, sociologi, ekonomisti itd. Politična znanost in tudi druge znanosti 

so ponavadi interdisciplinarno slepe za druga področja. Naša disertacija predstavlja prispevek 

k politični znanosti, saj uporabljamo tudi znanja in analize iz drugih znanstvenih področij. Na 

tej točki je smiselno poudariti, zakaj je vprašanje dela pomembno znotraj politične znanosti.29 

Za političnost znanost je problematično, če delo predstavlja tisto dejavnost, znotraj katere se 

vzpostavljajo neenakopravni odnosi moči. Še posebej to velja za zaposlitev oziroma delovno 

mesto, ki – kot trdi Kathi Weeks (2011, 4) – predstavlja prostor izvajanja politične moči, kar 

bo še zlasti razvidno v delu besedila, v katerem obravnavamo disciplinarno dimenzijo dela. 

                                                           
29 Pri tem izhajamo iz argumentacije pomembnosti dela za politično znanost po Weeksovi (2011). 
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Strinjamo se Weeksovo (2011, 3, 5), da je pojav dela bolj političen kot ekonomski pojav, zato 

predstavlja bogat in nujen predmet raziskovanja znotraj politične znanosti. Pri tem ne trdimo, 

da delo ne more biti pomemben predmet raziskovanja znotraj drugih znanosti. Podobno lahko 

trdimo za vprašanje UTD, ki ga je potrebno etično-politično in ne le ekonomsko upravičiti. 

Že v uvodnem dela smo problematizirali nekatere družbene transformacije, ki onemogočajo 

pogoje za avtonomno politično delovanje – še posebej to velja znotraj zaposlitvenega odnosa. 

Politična teorija je pomembna tudi zato, ker razume problem dela kot problem svobode – zato 

ni smotrno zagovarjati zgolj specifičnih reform dela, ampak odpreti vprašanje osvoboditve od 

prevlade dela (glej Weeks 2011, 33, 35), ki ga razumemo kot politično vprašanje. Zanima nas 

namreč, kako sistemsko spremeniti problematiko dela, pri čemer verjamemo, da je to mogoče 

z osvoboditvijo in demokratizacijo dela, h katerima bi lahko prispevala tudi vpeljava UTD. 

Kljub temu bo eno glavnih vodil disertacije zajeti široko paleto različno mislečih avtorjev, ki 

se ukvarjajo s preučevano problematiko in s sorodnimi vprašanji. Da bi uspešno sledili cilju 

disertacije – preučili kompleksen odnos med idejo UTD in obstoječo ideologijo dela –, bomo 

sledili naslednji strukturi. 

1.5 Struktura 

Doktorska disertacija je sestavljena iz naslednjih devetih poglavij. V uvodnem delu besedila 

smo izpostavili namen naše disertacije, predstavili literaturo, ki jo bomo nadgradili z analizo 

v osrednjem delu besedila, opredelili smo tudi osrednja koncepta – tj. ideologijo dela in UTD 

– ter podali nekatere vidike transformacij na področju definiranja in organiziranja dela znotraj 

sodobne družbe. Zatem smo predstavili cilj disertacije ter izbrano tezo, ki jo bomo potrdili ali 

zavrnili v zaključnem delu. Prav tako je pomemben opis izbrane raziskovalne metodologije in 

raziskovalnih metod, ki jih bomo uporabili. V prejšnjem podpoglavju smo zagovarjali tudi 

znanstveno relevantnost preučevane problematike in izvirni prispevek disertacije k razvoju 

znanosti na področju politične teorije. 

V drugem poglavju bomo s pomočjo interpretacij človeških dejavnosti s strani relevantnih 

avtorjev poskušali natančno definirati dejavnost dela. Hkrati bomo problematizirali prevlado 

interpretacije dejavnosti dela kot zaposlitve ter opozorili na obstoj skritih oblik dela – pri tem 

bomo pojasnili še ključne razlike med zaposlitvijo in skritimi oblikami dela ter njimi samimi. 

Kot primera, ki spodjedata definicijo dela kot zaposlitve, bomo izpostavili gospodinjsko delo 

in izobraževalni proces kot delovni proces, ki predstavljata družbeno nepriznani obliki dela. 
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Poudarili bomo tudi, da imajo nekatere vrste dela bolj pozitivno konotacijo kot druge in da je 

delo kompleksna človeško dejavnost, ki jo težko vrednotimo; to bomo ponazorili s poskusom 

odgovora na vprašanje glede koristnosti, uporabnosti in produktivnosti dela. Zanimalo nas bo, 

zakaj ljudje delamo, pri čemer bomo izhajali iz dveh teorij potreb. Čeprav se zavedamo, da 

ljudje delajo tudi zato, ker delo predstavlja tisto dejavnost, ki je notranje zadovoljujoča, bomo 

hkrati izpostavili finančno in moralno potrebo po delu, pri čemer bo moralno potrebo smotrno 

navezati na vprašanje ideologije dela, ki ga bomo podrobneje obravnavali v četrtem poglavju. 

V naslednjem poglavju, ki nosi naslov O igri, želimo s pomočjo ključnih avtorjev natančneje 

določili bistvene značilnosti igre, definirati igro in s primerjavo med dejavnostma igre in dela 

pojasniti razliko njima. Le na ta način bomo odgovorili na vprašanje, ali sta dejavnosti igre in 

dela lahko združljivi. Na tem mestu bomo izpostavili tudi možnost transformacije odtujenega 

dela v igro. V sklopu tretjega poglavja bomo problematizirali še vprašanji brezdelja – ki mora 

postati družbeno sprejemljivo, da bi lahko vsakemu državljanu priznali pravico do igre – in 

lenobe, saj predstavljata osrednja ugovora proti vpeljavi UTD. Na koncu tega poglavja bomo 

problematizirali družbeno nesprejemljivost lenobe proletariata, ki ne velja za lenobo kapitala. 

Preden bomo v četrtem poglavju jasno definirali ideologijo dela, bomo obravnavali vprašanje 

ideologije – pri tem bomo zagovarjali, da obstaja prikrita ideologija, zaradi katere dejavnosti 

dela ne zaznamo kakor problematične. Kot vzrok za paradigmatski premik – tudi na teoretski 

ravni –, s katerim je zaničevano delo postalo poveličevano, bomo izpostavili ideologijo dela. 

Pri njenem definiranju bomo izhajali iz definicije dela, ki jo bomo podali v drugem poglavju. 

Pokazali bomo, da ideologija dela vsiljuje prepričanje, da je delo ključni vir naše sreče, ker je 

vzdrževanje proizvodnega aparata, ki pripomore k ohranjanju legitimnosti oblasti, na takšen 

način cenejše in lažje kot z uporabo prisile. Zanimal nas bo vpliv ideologije dela na etično – 

zagovarjali bomo, da ideologija dela, ki uničuje etično, vzpostavi etiko po svojem okusu, tj. 

etiko dela.30 V sklopu tega podpoglavja bomo problematizirali zaton protestantske etike dela. 

Ker je od etike dela in posledično od ideologije dela odvisna stopnja družbenega odobravanja 

UTD, nas bo zanimalo, ali moč etike dela usiha ali narašča. Osrednje načelo, ki ga uporablja 

etika dela, je načelo vzajemnosti. Na tem mestu ga bomo morali jasno opredeliti, če želimo v 

sedmem poglavju odgovoriti na očitek, da UTD krši načelo vzajemnosti. 

Ker bomo v petem poglavju opozorili na disciplinarno dimenzijo znotraj zaposlitve, se bomo 

najprej osredotočili na delovanje discipline kot individualizacije oblasti. Pokazali želimo, da 

                                                           
30 Razliko med etiko dela in ideologijo dela bomo dodatno osvetlili v podpoglavju Etika dela. 
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ideologija dela – podobno kot panoptikon – vzpostavlja razliko med delavci in domnevnimi 

delomrzneži ter da ideologijo delo reproducirajo tudi delavci in t.i. nedelavci, ki se v končni 

fazi samodisciplinirajo. Ker je sodobno delovno mesto mesto nadzora in smo priča porastu 

storitvenega dela, bomo problematizirali tudi nadzor delodajalcev in strank nad storitvenimi 

delavci. Delavce je možno izkoriščati tudi s pomočjo časa na delovnem mestu in zunaj njega, 

zato bomo izpostavili še problematike časovnih dimenzij dela, časovne discipline in časovne 

prožnosti. V zadnjem delu tega poglavja želimo poudariti, da je delavce možno nadzorovati s 

pomočjo dolga, zato bomo osvetlili odnos med delom, potrošnjo in dolgom. 

Na začetku šestega poglavja bomo predpostavko o doseganju polne zaposlenosti razumeli kot 

konstrukt, pri katerem vztraja tudi EU. Skušali bomo odgovoriti na vprašanje, kakšen je vpliv 

sodobnih tehnologij na delovna mesta. Ker smo v postfordistični družbi priča vse višji stopnji 

brezposelnosti, bomo trdili, da je le-ta tudi sestavni del kapitalističnega sistema. Obravnavali 

bomo še problematiko prekariata oz. podrazreda, ki prispeva k vse večji polarizaciji delavcev 

in družbe, le-ta pa k razvoju politične nestabilnosti, ki lahko rezultira v vzponu neofašističnih 

idej. Nasprotovali bomo prepričanju avtorjev, ki zagovarjajo pravico do dela ali idejo odprave 

dela. Pokazati želimo, da moramo rešitev za vse večjo polarizacijo delavcev in družbe iskati v 

primerni distribuciji dela in v primerni distribuciji rezultatov dela. V prvem primeru bomo 

podprli enakomerno distribucijo dela med vse člane družbe s skrajšanjem delovnega časa – v 

drugem primeru bomo poudarili, zakaj je obstoječa socialna država neuspešna pri omejevanju 

polarizacije družbe. Da bi našli mehanizem, ki lahko nadomesti fordistično socialno državo, 

si bomo morali pomagali z razlikovanjem med produktivističnimi ter postproduktivističnimi 

režimi blaginje. Na koncu poglavja bomo obravnavali še problematiki skupne proizvodnje ter 

skupnih dobrin, da bi na ta način lahko zagovarjali potrebo po distribuciji skupnega med vse 

člane politične skupnosti s pomočjo UTD. 

Glavni namen poglavja O univerzalnem temeljnem dohodku bo čim bolj podrobno predstaviti 

idejo UTD. Najprej bomo preverili, ali je UTD utopična ideja, kot zatrjujejo njeni kritiki. Ker 

je v razpravah o UTD eno najpogostejših vprašanj, kako sploh financirati takšno idejo, bomo 

našteli nekatere možnosti njenega financiranja na nacionalni in mednarodni ravni. Izpostavili 

bomo, da je UTD lahko polni ali delni v dveh pomenih: glede na obseg in višino. Zagovarjali 

bomo tudi, da je vprašanje višine UTD prvovrstno politi čno in ne ekonomsko vprašanje, ki je 

sekundarnega pomena. Ker že obseg UTD določa, ali ta predstavlja mehanizem vključevanja 

ali potencialnega izključevanja nekaterih družbenih skupin, bomo več pozornosti namenili 

problemu izključevanja nedržavljanov. A ker je znotraj razprav o UTD najbolj problematično 
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vprašanje kršenja načela vzajemnosti – ki se lahko izkaže kakor ključno za njegovo uvedbo –, 

bomo zagovarjali, da UTD ne krši tega načela – s čimer bomo zavrnili ugovor izkoriščanja –, 

čeprav predstavlja idejo ločitve dohodka od plačanega dela. Da bi lahko dokazali, da je UTD 

pravičen, bomo morali izhajati iz ugotovitev ključnih avtorjev. Pravico do UTD – ki povezuje 

pravico do obstoja in dohodka – bomo argumentirali še s pomočjo mednarodnih in evropskih 

pravnih dokumentov, ki vsebujejo nastavke za uvedbo UTD na ravni EU, njenih posameznih 

članicah in drugih političnih skupnostih. Da je UTD lažje vpeljati na nacionalni ravni, bomo 

ponazorili s primeroma evropske državljanske pobude in švicarske pobude za UTD. Ker smo 

priča prevladi individualne odgovornosti nad družbeno, bomo zagovarjali, da je UTD pogoj 

in spodbuda za vzpostavitev družbene odgovornosti kot prevladujoče kulture na deklarativni 

in dejanski ravni. V predzadnjem podpoglavju bomo pokazali, zakaj je sistem UTD boljši od 

nekaterih politik moderne socialne države: med drugim tudi zato, ker predstavlja mehanizem 

zagotavljanja varne prožnosti – tj. načelo, ki je vse bolj razširjeno znotraj EU. Čeprav bomo 

zagovarjali idejo UTD, bomo v zadnjem podpoglavju še opozorili, da je ta ideja – ki povezuje 

ideji enakosti in svobode – ideološko obarvana, zato jo je potrebno kritizirati kot ideologijo. 

V osmem poglavju bo ključno napovedati, kakšen vpliv bi imela uvedba UTD na trg dela: ali 

bi UTD posameznike spodbujal k vključevanju na trg dela ali jih odvračal od tega. Odgovor 

na to vprašanje bo razkril naravo odnosa med UTD in ideologijo dela, kar bo zelo pomembno 

za preverjanje podane teze. Zaradi prevlade ekonomije nad politiko bomo izpostavili problem 

nepolitičnega in nedemokratičnega značaja posameznika, ki ga je mogoče omiliti ali razrešiti 

z osvoboditvijo odtujenega dela. UTD bomo interpretirali kot pogoj transformacije tovrstnega 

dela v praxis. Zagovarjali bomo tudi, da ima UTD potencial demokratizacije delovnih mest in 

družbe nasploh. Ker pomanjkljivosti kapitalističnega sistema zaostrujejo že prej predstavljene 

družbene transformacije, bomo še izpostavili, da UTD predstavlja mehanizem upora delavcev 

proti izkoriščevalskim podjetjem in upora potrošnikov, ki imajo moč bojkotiranja izdelkov in 

storitev, ki jih je proizvedlo odtujeno delo. V sklepnem delu teksta bomo predstavili ključne 

ugotovitve in potrdili ali zavrnili tezo, po kateri je ideja UTD nezdružljiva z ideologijo dela, 

zato lahko z vpeljavo UTD ustvarimo družbo onstran obstoječe ideologije dela. 
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2 O DELU 

2.1 Kaj je delo? 

Znanstvena besedila, ki pogosto obravnavajo vprašanje ideologije, se redkeje ukvarjajo z bolj 

specifično problematiko: ideologijo dela. Da bi natančneje definirali ideologijo dela, moramo 

najprej natančno obrazložiti koncept dela. 

Če je delo antropološka univerzalija, saj vse družbe organizirajo svoj obstoj okoli konkretnih 

in abstraktnih oblik dela, je definicija dela kulturno ter zgodovinsko konstruirana (Gürtler in 

Smith 2005, 120). V besedilu izhajamo iz prepričanja, da ne obstaja družba, ki je organizirana 

onstran dela. Pri tem upoštevamo, da raznolike družbe zelo različno definirajo koncept dela. 

Enako stališče zagovarjata tudi Steven Peter Vallas in Richard H. Hall. Če prvi poudari, da je 

delo družbeni konstrukt, ki ne more biti zreduciran na tržne sile – saj je tudi organizacija dela 

pogosto vodena s strani družbenih, kulturnih in političnih vplivov, ki nimajo veliko skupnega 

z zasledovanjem same učinkovitosti (Vallas 2012, 12, 14) –, drugi dodaja, da je delo stvarna 

dejavnost, čeprav je družbeno konstruiran fenomen (Hall 1986, 13). 

Na tem mestu je smiselno poudariti, da se ne strinjamo se z avtorji, kot je Vukan Kuic (1981, 

439), ki je prepričan, da je vsaka dejavnost lahko razumljena kot delo, saj vsakdo nekaj dela, 

četudi ni delavec. Hkrati želimo opozoriti, da vendarle obstajajo številne človeške dejavnosti, 

ki bi lahko bile – oziroma bi morale biti – razumljene kot delo, vendar jih družba ne sprejema 

kot takšne. V primeru našega raziskovalnega problema je definicija dela, kot jo razume Kuic, 

preveč splošna in posledično nezadostna.31 Zato bomo najprej izhajali iz ključnih mislecev, ki 

imajo različne poglede na koncept dela32 – Aristotel, Marx in Arendtova. Na podlagi njihovih 

ugotovitev bomo zagovarjali, da je delo zavestna dejavnost, ki ima cilj – v sebi ali zunaj sebe. 

Pri poskusu argumentiranja tovrstne definicije dela, se moramo sprva opreti na ugotovitve, ki 

jih je že pred več kot dvema tisočletjema izpostavil Aristotel. Z njim ne začenjamo zato, ker 

                                                           
31 V svojem delu Dimensions of Work Richard H. Hall (1986, 9–10) namerno ne poda definicije dela, saj je delo 

po njegovem prepričanju prepleteno s koncepti, kot sta poklic in zaposlitev – zato raje govori o dimenzijah dela. 
32 V tem delu besedila je smotrno izpostaviti tudi nekatere druge avtorje. Al Gini (1998, 708) definira delo kakor 

tisto »aktivnost, ki jo potrebujemo ali jo želimo opravljati z namenom, da bi dosegli osnovne zahteve življenja«. 

Za Blacka (1991) je delo prisilno delo, tj. obvezna proizvodnja, saj zapiše, da je delo »proizvodnja, ki je vsiljena 

z ekonomskimi in političnimi sredstvi«. Izpostavljena avtorja podata precej negativno definicijo dela. 
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bi želeli upoštevati kronološki vrstni red življenja in dela zgoraj omenjenih mislecev, temveč 

zaradi nekega drugega razloga, ki ga bomo pojasnili v nadaljevanju. A preden se posvetimo 

konceptoma praxis in ergon, je potrebno predstaviti Aristotelovo razlikovanje med ljudmi in 

živalmi. 

Po njegovem prepričanju jim je skupno hranjenje, razmnoževanje in čutno zaznavanje, tisto, 

kar človeka loči od živali pa je »dejavno življenje, lastno razumnemu bitju – to je bitju, ki se 

pokorava razumu in ki tudi samo ima razum ter razmišlja« (Aristotel 2002, 59).33 Te besede, 

ki jih zapiše Aristotel, nam dajo vedeti, da se človek od preostalih živih bitij razlikuje po tem, 

da je edino bitje, ki ima razum. Zato sklepamo, da so dejavnosti človeka kot razumnega bitja 

dejansko zavestne dejavnosti. A vse človeške dejavnosti niso enake in nimajo istega cilja. 

Glede na izbran raziskovalni problem lahko trdimo, da Aristotel v Nikomahovi etiki prepozna 

dva cilja človeške dejavnosti, ki ju lahko razumemo kot praxis ter ergon – medtem ko praxis 

predstavlja tisto dejavnost, ki ima cilj v sebi, ergon – ravno nasprotno – predstavlja dejavnost, 

ki ima cilj zunaj sebe. Slovenski prevod omenjenega dela namesto praxis in ergon uporablja 

drugo terminologijo: praxis prevaja kot dejavnost ali dejanje34, medtem ko ergon razume kot 

proizvajanje.35 Na tem mestu bomo najprej ohranili tovrstno terminologijo, medtem ko bomo 

kasneje – ko bomo Aristotelova koncepta primerjali z Marxovimi in Arendtovimi koncepti – 

v besedilu raje uporabljali pojma praxis in ergon, da ne bi prišlo do nepotrebne konceptualne 

zmede.36 

Da obstajajo dejavnosti, ki imajo cilj v sebi – tj. končni cilj –, in tiste dejavnosti, ki imajo cilj 

zunaj sebe, pojasnjuje Aristotel (2002, 57) v petem poglavju prve knjige omenjenega dela, v 

katerem z naslednjimi besedami poudari, da vsi smotri niso končni: »Skratka: kot končen in 

popoln označujemo tisti smoter, ki ga izberemo vedno le zavoljo njega samega in nikdar ne 

zavoljo česa drugega«.37 Kot smo že poudarili, dejavnost, ki ima cilj zunaj sebe,38 predstavlja 
                                                           
33 Duša je po Aristotelu (2002, 71–72) sestavljena iz razumskega in nerazumskega dela, pri čemer je nerazumski 

del skupen vsem bitjem in ni značilen izključno za človeka. 
34 »Dejavnost« je razumska dejavnost, katere cilj je dejavnost sama po sebi (glej Aristotel 2002, 381). 
35 Proizvajanje je dejavnost, katere cilj je zunanji proizvod oz. objekt izven dejavnosti same (glej Aristotel 2002, 

381, 386). 
36 Kot primer lahko izpostavimo razliko med dejavnostjo – ko govorimo o dveh ciljih človekove dejavnosti –, 

pri čemer dejansko ne mislimo na »dejavnost« oziroma dejanje, ki jo Aristotel razume kot praxis. Dejavnost, o 

kateri govorimo, pomeni človeško dejavnost, katere cilja sta praxis (dejavnost/dejanje) in ergon (proizvajanje). 
37 Po Aristotelu je končni cilj/smoter najvišje dobro (glej Aristotel 2002, 48, 57). 
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ergon, tj. proizvajanje, medtem ko dejavnost, ki ima cilj v sebi, predstavlja praxis: dejavnost, 

dejanje. To je možno razbrati v drugem poglavju šeste knjige Aristotelovega dela. 

V tem poglavju zapiše, da vsakdo, ki proizvaja, dela zavoljo nekega smotra. »Proizvajanje ni 

samo sebi namen, ampak se nanaša na nekoga in na nekaj. Nasprotno pa je dejavnost že sama 

sebi namen; kajti dobra dejavnost39 je že sama po sebi smoter in hotenje je usmerjeno k njej« 

(Aristotel 2002, 187). Poskus argumentiranja izbrane definicije dela smo začeli z Aristotelom 

zato, ker so vse kasnejše razprave o praxis večinoma potekale v smereh, ki jih je nakazal prav 

Aristotel (glej Petrović 1986b, 16). A preden pojasnimo, zakaj je po Aristotelu »dejavnost«, 

ki predstavlja dejavnost, ki ima cilj v sebi, dobra dejavnost, moramo podrobneje obrazložili 

razliko med proizvajanjem in dejanjem, kot jo interpretira Aristotel, ter se ne nanaša na že 

omenjeno razliko med dejavnostjo, ki ima cilj zunaj sebe, in dejavnostjo, ki ima cilj v sebi. 

Aristotel poudari razliko med obema, ko izpostavi, da je proizvajanje nekaj povsem drugega 

kot dejanje, tj. da dejanje ni proizvajanje in proizvajanje ni dejanje. V četrtem poglavju šeste 

knjige Nikomahove etike lahko razberemo, da proizvodnja rezultira v izdelanem predmetu, 

kar pa ne drži za dejanje (Aristotel 2002, 189). Ta ugotovitev Aristotela ni nepomembna in jo 

bomo lahko uporabili kasneje, še zlasti pri Arendtovi in njenem razumevanju ustvarjanja.40 

Ponovno se vračamo k predpostavki Aristotela, da je »dejavnost« ali dejanje kot dejavnost, ki 

ima cilj v sebi, dobra dejavnost.41 Še več, Aristotel (2002, 62–63) zagovarja, da dejanja, ki so 

skladna z vrlino,42 predstavljajo užitek za tiste, ki jih opravljajo; zaradi tega so takšna dejanja 

»dobra v najvišji meri«. Že prej smo izpostavili, da se po njegovem mnenju človek od ostalih 

živih razlikuje po tem, da je edino bitje, ki ima razum. To misel je potrebno nadgraditi tudi z 

Aristotelovo ugotovitvijo, da so dejanja »dobra v najvišji meri«. Če je ta ugotovitev pravilna, 

potem lahko trdimo, da je »dejavnost« ali dejanje dejavnost, ki omogoča etično delovanje. To 

                                                                                                                                                                                     
38 Že na tem mestu lahko trdimo, da je dejavnost, ki ima cilj zunaj sebe problematična, ker je prisilna, pri čemer 

se lahko opremo na Aristotela (2002, 97), ki zapiše: »Kot prisilno lahko potemtakem označimo to, kar ima svoje 

počelo izven nas« – in še: »Ljudje, ki delajo prisilno in nehote, ob svojem delu trpijo, drugi, ki delajo za dosego 

nekega ugodja ali nekega plemenitega smotra, ob tem uživajo«. 
39 Po prepričanju Aristotela (2002, 232) ima dobro dva pomena − lahko pomeni dobro samo po sebi ali dobro le 

za nekoga, pri čemer dobro samo po sebi predstavlja neko »dejavnost«. 
40 Za Arendtovo (1996, 206) Aristotel razlikuje med delovanjem (práttein) in ustvarjanjem (poieîn). Omenjena 

razlika med delovanjem in ustvarjanjem po našem mnenju predstavlja razliko med praxis in ergon. 
41 »Pri dejavnosti je nujno, da nekaj delamo, in sicer, da delamo dobro«, zapiše Aristotel (2002, 62). 
42 »O vrlini torej lahko govorimo (…) pri dejanjih«, je povsem jasen Aristotel (2002, 95). 
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pomeni, da nam omogoči, da storimo tisto, kar je prav – tako stališče zagovarja tudi Aristotel 

(2002, 67), po katerem bo tisti, ki je dober in razumen, vedno storil, kar je najbolj prav. 

Sedaj se bomo ponovno osredotočili na problematiko proizvajanja, ki ne omogoča – tako kot 

dejavnost/dejanje – etično delovanje, temveč spodbuja zlasti praktično delovanje, ki vključuje 

ekonomski vidik. Da je temu tako, potrjuje Aristotel (2002, 316), po katerem »od praktičnih 

dejavnosti (…) pričakujemo večji ali manjši dobiček tudi izven samega dejanja«. Ugotovitve 

Aristotela lahko najprej navežemo na Marxa. 

Karl Marx v Kapitalu pojasnjuje, da človek s svojim delom ne spreminja le svet, v katerem 

deluje, temveč spreminja tudi sebe: »Delo je najprej proces med človekom in naravo, proces, 

v katerem človek z lastnim dejanjem posreduje, ureja in nadzoruje svojo izmeno snovi z 

naravo (…). Ko s tem gibanjem deluje na naravno zunaj sebe in jo spreminja, spreminja tudi 

svojo naravo« (Marx 2012, 149). Čeprav na ta način ne poda zadostne definicije dela, lahko 

trdimo, da jo vsaj nekoliko nakaže. Da bi ugotovitve Aristotela, ki smo jih že prej izpostavili, 

navezali na spoznanja Marxa, je pomembno izpostaviti njegovo razlikovanje človeškega dela 

od dela živali. 

Ti dve dejavnosti sta na prvi pogled zelo podobni in ju v nekaterih primerih težko ločimo, 

vendar se – pri tem se lahko strinjamo z Marxom – v pomembni točki bistveno razlikujeta. 

To razliko pojasni zlasti na primeru čebele. Kar skuša s to razliko izpostaviti, je to, da obstaja 

delo, ki je značilno izključno za človeka, torej delo, ki je lastno človeku in nobenem drugemu 

živem bitju. 43 To razumevanje človeškega dela je pomembno, da bi ga lahko bolje definirali. 

Marx zapiše: 

Pajek opravlja operacije, ki so podobne tkalčevim, in čebela z gradnjo svojih voščenih celic 

osramoti marsikaterega človeškega stavbenika. A tudi najslabšega stavbenika že vnaprej 

pred najboljšo čebelo odlikuje to, da celico, preden jo gradi v vosku, zgradi v svoji glavi. Na 

koncu delovnega procesa nastane rezultat, ki je bil ob njegovem začetku že navzoč v 

delavčevi predstavi, torej že idejno (…). Poleg napora organov, ki delajo, je za celotno 

trajanje dela potrebna smotrna volja, izražena kot pozornost, in sicer toliko bolj, kolikor 

manj delavca prevzameta lastna vsebina dela ter vrsta in način izpeljave tega dela, tj. kolikor 

manj uživa v njem kot v igri lastnih telesnih in duhovnih sil (Marx 2012, 149–150).  

                                                           
43 Človeško delo je po Karlu Marxu (2012, 36) »porabljanje enostavne delovne sile, ki jo ima v povprečju vsak 

običajen človek, brez posebnega razvijanja, v svojem telesnem organizmu«. 
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Iz zgoraj zapisanih besed je jasno razvidno, da je delo, ki je značilno le za človeška bitja in ne 

za katera koli druga živa bitja, predvsem zavestna dejavnost. Marx interpretacijo človeškega 

dela kot zavestne dejavnosti – že prej – obrazloži tudi v Ekonomsko-filozofskih spisih. Marx 

(2007, 75) v tem delu zapiše: »Zavestna življenjska dejavnost neposredno loči človeka od 

živalske življenjske dejavnosti«, zato je »njegova dejavnost svobodna dejavnost. Odtujeno 

delo obrne ta odnos«. Na tem mestu Marx ne pojasni le razlike med delom človeka in delom 

živali, temveč tudi izpostavi razliko med praxis in odtujenim delom. Preden obravnavamo to 

razliko, se je smiselno vrniti h Kapitalu, v katerem Marx izpostavi dvojni značaj človeškega 

dela,44 ki je po našem mnenju bistvenega pomena. 

Strinjamo se z Marxom, da je razcepljena narava dela ključna točka razumevanja politične 

ekonomije. Po njegovem mnenju delo, kadar je delo izraženo v menjalni vrednosti, nima več 

enakih značilnosti kot takrat, kadar poraja uporabne vrednosti, saj se za uporabno vrednostjo 

blaga skriva smotrna produktivna dejavnost ali koristno delo (Marx 2012, 34–35).45 Dvojno 

naravo dela natančneje pojasni z naslednjimi besedami: 

Sleherno delo je na eni strani porabljanje človeške delovne sile v fiziološkem smislu in kot 

takšno, tj. enako človeško oziroma abstraktno človeško delo, tvori blagovno vrednost. 

Sleherno delo je na drugi strani porabljanje človeške delovne sile v posebni, smotrni 

določeni formi in kot takšno, tj. konkretno koristno delo, producira uporabne vrednosti 

(Marx 2012, 38). 

Pomembna je njegova ugotovitev, da v blagovni proizvodnji uporabna vrednost ni nekaj, kar 

ljubimo zaradi nje same, temveč se proizvaja le zato, ker je nosilec menjalne vrednosti. To je 

rezultat zahteve kapitalista, ki si želi predvsem dvoje: prvič, proizvajati uporabno vrednost, ki 

ima menjalno vrednost, oziroma izdelek, ki je namenjen za prodajo, blago. Drugič, obenem 

želi proizvajati blago, ki ima presežno vrednost (Marx 2012, 155–156). Iz tega sklepamo, da 

v kapitalističnem ekonomskem sistemu človek z delom redko proizvaja uporabno vrednost. 

Delo koristi zlasti temu, da proizvaja menjalno in presežno vrednost. Še več, prva se ohranja 

                                                           
44 Dvojni značaj človeškega dela se po Marxu (2012, 164) kaže v blagih, saj zapiše, da »poprej z analizo blaga 

dobljena razlika med delom, kolikor ustvarja uporabno vrednost, in istim delom, kolikor ustvarja vrednost, se je 

zdaj pokazala kot razlikovanje med različnimi stranmi produkcijskega procesa«. 
45 »Kot tvorec uporabnih vrednosti, kot koristno delo, je torej delo eksistenčni pogoj človeka (…), naravna 

nujnost posredovanja izmene snovi med človekom in naravno, torej človeškega življenja« (Marx 2012, 35).  
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zgolj, v kolikor omogoča drugi dve.46 To je pomembno zato, ker delo, ki proizvaja izključno 

uporabno vrednost, običajno predstavlja dejavnost, ki ima cilj v sebi, medtem, ko ima delo, ki 

proizvaja uporabno vrednost le z namenom proizvajanja menjalne in presežne vrednosti, cilj 

zunaj sebe. 

Če uporabimo besede Aristotela, je delo lahko tista dejavnost, ki ima cilj zunaj sebe (ergon), 

medtem ko je lahko tudi tista dejavnost, ki ima cilj v sebi (praxis). Marx, kot bomo videli v 

nadaljevanju besedila, vpelje razlikovanje med praxis kot dejavnostjo, ki ima cilj v sebi, ter 

odtujenim delom kot dejavnostjo, ki ima cilj zunaj sebe. Če praxis omogoča etično delovanje 

človeka, saj omogoča, da stori tisto, kar je prav, odtujeno delo spodbuja praktično delovanje, 

ki zasleduje ustvarjanje dobička. Odtujeno delo je nasprotno od praxis nesvobodna dejavnost. 

Marx ga definira na naslednji način. 

Odtujeno delo je prisilno in ne prostovoljno delo, ki delavcu onemogoča zadovoljitev lastnih 

potreb. Zato se delavcu zdi, da delo, ki ga opravi, ni njegovo, temveč je delo nekoga drugega. 

»Delavčeva aktivnost (…) pripada drugemu; ona je izguba njegovega jaza,« zato se delavec 

ne počuti kot svobodno aktiven, temveč kot žival (Marx 2007, 72–73). 

Marx odtujenost razume kot odtujenost človeka od produkta,47 odtujenost človeka od lastne 

dejavnosti,48 odtujenost človeka od telesa49 in kot odtujenost človeka od človeka (Marx 2007, 

73, 76–78).50 A ker kapitalistično družbo kritizira zaradi samoodtujitve človeka, je na tem 

mestu smiselno izpostaviti, da odtujenost ni zgolj lastnost degradiranih ljudi. Pri tem se lahko 

opiramo na Arendtovo (1996, 166), po kateri so lahko tudi tisti, ki degradirajo, samoodtujeni. 

Hkrati lahko omenjene odtujitve primerjamo z oblikami odtujitve po Blaunerju. Vendar naša 

omemba oblik odtujitve po Blaunerju ne bo koristna zato, da bi tako pojasnjevali razliko med 

omejenima avtorjema, temveč predvsem zato, ker želimo osvetliti problematiko odtujenega 

dela tudi s pomočjo razumevanja drugih avtorjev. 

                                                           
46 Marx (2012, 161) pojasnjuje, da v» resnici tako kakor prodajalec vsakega drugega blaga prodajalec delovne 

sile realizira njeno menjalno vrednost in odsvoji njeno uporabno vrednost. Ne more dobiti prve, ne da bi izročil 

drugo«. 
47 »Odnos delavca do produkta dela kot tujega objekta, ki izvaja moč nad njim« (Marx 2007, 73). 
48 »Odnos dela do dejanja produkcije znotraj delovnega procesa. Ta odnos je odnos delavca do lastne aktivnosti 

kot tuje aktivnosti, ki mu ne pripada« (Marx 2007, 73). 
49 Odtujeno delo »odtuji človekovo lastno telo od njega« (Marx 2007, 76). 
50 Podrobneje o Marxovi interpretaciji štirih odtujitev glej Petrović (1986a, 97–99, 102, 170). 
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Prvič, nemoč – nemočna oseba je predmet manipulacije in nadzora drugih ljudi ali sistema. 

Nemočna oseba raje reagira kot deluje, kajti ne more spremeniti pogojev lastne eksistence. 

Nasprotje nemoči je svoboda in nadzor nad lastnim življenjem. Drugič, nepomembnost – le-

ta se ustvari s povečano delitvijo dela, ko ljudje ne vidijo več povezave med svojim delom in 

končnim produktom ali storitvijo. Tretjič, družbena odtujitev ali izolacija je situacija, v kateri 

ljudje niso zmožni vzpostaviti zadovoljivih družbenih odnosov na delovnem mestu. Lahko je 

posledica hrupa na delovnem mestu, zaradi česar delavci ne morejo komunicirati, ali pa jim je 

prepovedano komunicirati z drugimi, ko opravljajo delo. Četrtič, samoodtujitev – delavec, ki 

je samoodtujen, je razosebljen. Pri delu ne doživlja notranjega zadovoljstva, kajti delo izkuša 

kot dolgočasno in monotono dejavnost (Hall 1986, 105–106).  

Odtujitve, kot jih razumeta Marx in Blauner, so povezane – Marxova odtujitev produkta je po 

Blaunerju nepomembnost, odtujitev dela je nemoč, odtujitev človeka od sebe samoodtujitev, 

odtujitev človeka od človeka družbena odtujitev. Sklepamo lahko, da med obema ni bistvene 

razlike glede razumevanja različnih oblik odtujitve. Na podoben način kot Karl Marx zatrjuje, 

da lahko človek s svojim delom spreminja svet, Arendtova meni, da lahko človek s političnim 

delovanjem ustvarja lastno usodo. 51 

Zanjo se človeška pogojenost ali condition humaine ne nanaša zgolj na »pogoje, pod katerimi 

je ljudem dano življenje na Zemlji. Ljudje so pogojena bitja, ker se vse, česar se dotaknejo, 

spremeni v neposredni pogoj njihove eksistence«.52 Vendar hkrati ljudje živijo tudi v pogojih, 

ki so jih ustvarili sami (Arendt 1996, 12). Iz izpostavljene trditve lahko sklepamo, da človek 

tudi pogojuje in da človek ni le pogojen. Strinjamo se namreč z Lenzovo in Postlovo (2005, 

140–141), da po Arendtovi ljudje lahko ustvarjajo svojo usodo – ter s tem nasprotujejo ideji 

determinizma –, medtem ko svojo svobodo realizirajo tako, da se zatečejo k političnemu. Da 

bi razumeli, kako se po Aredtovi politično delovanje razlikuje od drugih dejavnosti aktivnega 

                                                           
51 Glej tudi Gamble (2006). 
52 Po Lenzovi in Postlovi (2005, 141–142) Arendtova izpostavi štiri osnovne človeške pogoje, na katere človek 

nima vpliva: prvič, ljudje so del narave, a niso povsem determinirani s strani narave; drugič, ljudje so omejeni, 

ker njihova življenjska doba traja vse od rojstva do smrti; tretjič, ljudje so odvisni od zmožnosti kreiranja sveta, 

ki ni vedno obstajal in se je vzpostavil šele z intervencijo človeka; in četrtič, ljudje so edinstveni, ker so zmožni 

medsebojne komunikacije ter so odvisni od sodelovanja z drugimi. 
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življenja53 ali vita activa,54 jih omenjamo v nadaljevanju. Za Arendtovo se vita activa namreč 

nanaša na tri temeljne človeške dejavnosti55 – tj. delo, ustvarjanje in delovanje –,56 o katerih 

zapiše naslednje57 – najprej citiramo njeni definiciji dejavnosti dela in ustvarjanja: 

Dejavnost dela ustreza biološkemu procesu človeškega telesa, ki se v svoji spontani rasti, 

presnovi in propadu hrani z naravnimi stvarmi, ki jih izdela in pripravi delo, da bi jih kot 

življenjske nujnosti dovajalo živemu organizmu. Temeljni pogoj za dejavnost dela je 

življenje samo (…). V ustvarjanju se manifestira protinaravno nekega bitja, ki je odvisno od 

narave (…). Ustvarjanje producira umetni svet stvari, ki se naravnim rečem ne pridružijo kar 

tako, temveč se od njih razlikujejo, naravi v določeni meri nasprotujejo in živi procesi jih ne 

morejo preprosto zmleti. V tem svetu stvari je doma človeško življenje, ki je v naravi po 

naravi brez domovine (…). Temeljni pogoj za dejavnost ustvarjanje je svetost (Weltlichkeit), 

namreč odvisnost človeške eksistence od predmetnosti in objektivnosti (Arendt 1996, 10). 

Ne podpiramo prepričanja Arendtove (1996, 105), da je Marxovo stališče do dela dvoumno, 

ker delo razume kot »večno naravno nujnost« in kot najbolj produktivno od vseh dejavnosti. 

Kot smo že omenili – in je v Kapitalu jasno zapisal tudi Marx – je značaj človeškega dela 

dvojen, saj lahko delo predstavlja tako praxis kot tudi odtujeno delo. Menimo, da določitev 

dela kot »večne naravne nujnosti« ustreza njenemu razumevanju dejavnosti dela, ki ga jasno 

razlikuje od preostalih dveh dejavnosti. 

Avtorica razlikuje med delom (Arbeit) in stvaritvijo (Werk), tj. delom telesa in ustvarjanjem 

rok, pri čemer izpostavi naslednji pomembni razliki – prvič, ustvarjanje je časovno omejeno, 

delo pa je neskončno; drugič, produkti ustvarjanja in ne dela so tisti, ki zagotavljajo trajnost 

                                                           
53 Definicije človekovih dejavnosti, ki jih bomo citirali v nadaljevanju, poenostavi v stavku, v katerem trdi, da 

delo omogoča preživetje posameznika, ustvarjanje vzpostavlja umetni svet, delovanje, ki je politična dejavnost 

par excellence, pa služi ohranjanju politične skupnosti (Arendt 1996, 11). 
54 Vita contemplativa je – za razliko od vita activa – hierarhični red, tj. »prepričanje, da morajo vse človeške 

dejavnosti temeljiti na eni sami centralni težnji« (Arendt 1996, 19–20). 
55 Da bogato človeško bitje potrebuje celoto človeških življenjskih dejavnosti, je trdil že Karl Marx (2007, 112). 
56 Jalušičeva kot prevajalka slovenske verzije Arendtove Vita activa opozarja, da omenjene tri besede ustrezajo 

starogrškim pojmom pónos (delo), poíesis (ustvarjanje) in práxis (delovanje) (glej Arendt 1996, 9). 
57 Poudariti moramo, da so dejavnosti dela, ustvarjanja in delovanja medsebojno prepletene. Na tem mestu je še 

smiselno omeniti, da je po Arendtovi (1996, 141, 144) možno prehajanje med dejavnostmi aktivnega življenja, 

in tudi da po Lenzova in Postlovi (2005, 143) dejavnosti vita activa niso empirično preverljive in jih ne moremo 

jasno analitično razlikovati. 
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sveta (Arendt 1996, 81, 92, 96–97, 123).58 Uporabimo lahko zlasti drugo ugotovitev – da 

ustvarjanje rezultira v produktu ali predmetu. Kot smo že poudarili, je tudi v četrtem poglavju 

šeste knjige Aristotelove (2002, 189) Nikomahove etike mogoče razbrati, da proizvodnja – ali 

ustvarjanje po Arendtovi – rezultira v izdelanem predmetu, kar za dejanje oziroma praxis ne 

drži. Na tej točki izpostavljamo še zadnjo, vendar najpomembnejšo od temeljnih človekovih 

dejavnosti – tj. delovanje, ki jo avtorica interpretira na naslednji način: 

Delovanje je edina dejavnost v vita activa, ki se dogaja neposredno med ljudmi, brez 

posredovanja materije, materiala in stvari. Njen temeljni pogoj je dejstvo pluralnosti, namreč 

to, da na zemlji živijo in v svetu prebivajo mnogi ljudje in ne samo eden. Človeška 

pogojenost je sicer v vseh svojih aspektih povezana s političnim, toda pluralnost je do tega, 

da med ljudmi obstaja nekaj takega kot politika, v čisto posebnem razmerju (…). Za ljudi 

namreč pomeni življenje (…) toliko kot "biti med ljudmi" (inter homines esse) in smrt toliko 

kot "prenehati biti med ljudmi" (desinere inter homines esse) (Arendt 1996, 10). 

Arendtova zapiše, da »noben človek ne more popolnoma shajati brez govorjenja in delovanja, 

kar ne velja za nobeno drugo dejavnost. Kljub temu, da je delo izredno značilno za človekovo 

presnovo z naravo, pa to še ne pomeni, da mora vsak človek tudi delati«. Enako velja tudi za 

ustvarjanje, kajti svet uporabljamo, četudi ne ustvarimo nič koristnega. Nedelovanje pomeni 

umiranje. Arendtova izhaja iz antičnega razumevanja političnega, po katerem je edinstvenost 

človeka v delovanju (Arendt 1996, 182, 220).59 Če ima avtorica prav, potem za posameznika 

»nedelo« in »neustvarjanje« nista nujno problematična, kar ne velja za »nedelovanje« – kdor 

ne deluje, ker je politično neaktiven ali izključen, ta umira. Zato je delovanje tista dejavnost, 

ki določa vsakogar od nas. 

Na tej točki je smotrno primerjati temeljne človekove dejavnosti, kot jih razumeta Aristotel in 

Arendtova. Pri tem se bomo osredotočili zlasti na razlikovanje Arendtove med ustvarjanjem 

in delovanjem, ki je podobno razlikovanju Aristotela med ergon in praxis. Menimo namreč, 

da Arendtova razume Aristotelov ergon kot ustvarjanje, medtem ko praxis pomeni delovanje. 

Medtem, ko enačenje praxisa po Aristotelu in delovanja po Aredtovi ni težko argumentirati, 

moramo večjo pozornost nameniti razumevanju ergona kot ustvarjanja. 

                                                           
58 Ustvarjalec ali homo faber se pojavi z iznajdbo orodij, brez katerih ni mogoče ustvarjati (Arendt 1996, 123). 
59 Delovanja »ne more izsiliti nobena nuja, ki lahko prisili v delo« (Arendt 1996, 82), saj delovanje – za razliko 

od dela – ni prisilno, temveč je prostovoljno. 
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Kot smo že izpostavili Arendtova razlikuje med delom in ustvarjanjem oziroma med delom 

telesa in ustvarjanjem rok. Arendtova (1996, 206) med drugim zapiše, da ergon predstavlja 

delo lastnih rok. Zato sklepamo, da se »delo lastnih rok« dejansko nanaša na ustvarjanje. Na 

tej točki moramo poudariti, zakaj raziskujemo povezavo med ergon in ustvarjanjem. 

Pri tem se lahko opremo na ugotovitev Arendtove (1996, 159–160), da so že v antični Grčiji 

dejavnost ustvarjanja zaničevali, ker se ta dejavnost ne dogaja zaradi nje same. To pomeni, da 

je po njenem mnenju ustvarjanje tista dejavnost, ki ima cilj zunaj sebe. Omenjeno ugotovitev 

je smotrno obrazložiti, pri čemer pridemo do podobne ugotovitve kot pri Marxu in Aristotelu.  

Strinjamo se namreč z Arendtovo (1996, 160), da sta znotraj dejavnosti ustvarjanja osrednji 

merili uporabno in korist.60 Tudi v tem smislu ponazori razliko med dejavnostma ustvarjanja 

in delovanja. Če se delovanje nanaša na etično delovanje posameznika, da stori, kar je prav, 

ustvarjanje preferira praktično delovanje, katerega cilj je zunaj samega procesa ustvarjanja, tj. 

v ustvarjanju dobička. S pomočjo vseh treh avtorjih – Aristotela, Marxa in Arendtove – smo 

prišli do podobnih – če ne celo enakih – ugotovitev, ki potrjujejo našo predpostavko, da delo 

predstavlja zavestno dejavnost, ki lahko ima cilj v sebi ali zunaj sebe. 

V nadaljevanju si bomo pomagali tudi z Virnom in njegovo členitvijo človeške izkušnje na 

delo (poiesis), politično delovanje (praxis) in intelekt. Vendar nas pri tem nas ne bo zanimalo 

njegovo razlikovanje med dejavnostma dela in delovanja, ki po Aristotelu predstavlja razliko 

med ergon in praxis, po Marxu med odtujenim delom in praxis ter po Arendtovi razliko med 

ustvarjanjem in delovanjem, temveč nas bo zanimala problematika intelekta. Zato spoznanja 

Virna izpostavljamo šele v tem delu besedila in ne skupaj z zgoraj omenjenimi avtorji. Da bi 

vseeno zadostno razlikovali med delom, političnim delovanjem in intelektom, izpostavljamo 

njegov naslednji citat v Slovnici mnoštva: 

Delo je organska izmenjava z naravo, proizvodnja novih predmetov, ponavljajoč in 

predvidljiv proces. Narava čistega intelekta je samotarska in nevidna (…). Za razliko od 

dela politično delovanje ne poseže v naravne materiale, ampak v družbene odnose (…). 

Politično delovanje je za razliko od intelekta javno (Virno 2003, 34). 

Podpiramo stališče Virna (2003, 34), da ta členitev ni več aktualna, saj smo priča hibridizaciji 

dela in politike, pri čemer postfordistično delo vsrka mnoge značilnosti političnega delovanja. 

                                                           
60 To stališče zagovarja tudi z naslednjimi besedami: »V svetu, kjer ustvarja homo faber mora vse dokazati 

svojo korist« (Arendt 1996, 158). 
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S tem stališčem se strinja tudi Ulrich Beck (glej 2008, 73–76), po katerem v družbi tveganja – 

poleg globalizacije, ekologizacije, digitalizacije in individualizacije – prihaja do politizacije 

dela. Ker sta nam bližje njuni mnenji,61 da je dejavnost dela dejavnost, ki posnema politiko, 

zavračamo nasprotno mnenje Arendtove (1996), po katerem politika posnema delo. Po Virnu 

je človek virtuoz, kar pojasnjuje na naslednji način. 

»Vsakdo med nami je že od vedno virtuoz, umetnik izvajalec. Včasih povprečen ali neroden, 

vendar v vseh pogledih virtuoz«, zapiše Virno (2003, 40). Zanj je za virtuoza značilno dvoje. 

Prvič, njegovo delovanje ima cilj le v samem sebi in se ne opredmeti v trajnem delu, izdelku. 

Drugič, obenem njegovo delovanje potrebuje prisotnost drugega, tj. javnost. Ti značilnosti sta 

medsebojno povezani, kajti virtuoz potrebuje navzočnost publike, ker ne proizvaja predmeta. 

Vsako politično delovanje je virtuozno, medtem ko prisotnost izdelka pomeni prisotnost dela 

in zato odsotnost virtuoznosti in politike (Virno 2003, 36–38). Za nas je pomembna predvsem 

prva značilnost virtuoza. Če ima Virno prav, ko zatrjuje, da ima delovanje virtuoza cilj v sebi, 

potem lahko sklepamo – kar smo že omenili –, da politično delovanje predstavlja praxis. Ne 

smemo zanemariti tudi problematike intelekta, kot jo interpretira Virno, in jo Aristotel, Marx 

in Arendtova podrobneje ne izpostavljajo.62 

Za Virna je intelekt temelj družbene kooperacije63 – presežna kooperacija intelekta ne ukine 

kapitalizma, temveč je celo najboljše sredstvo kapitalistične proizvodnje. Avtor zato predlaga 

ločitev intelekta in dela, ki sta združena, ter združitev intelekta in političnega delovanja, ki sta 

ločena – »razviti javnost intelekta zunaj okvirov mezdnega dela in v nasprotju z njim« (Virno 

2003, 53–55). Njegov predlog, ki predpostavlja razmejitev intelekta in ergon ter povezovanje 

intelekta in praxis, nas ne preseneča in ga podpiramo, kar argumentiramo na naslednji način. 

Od tega, ali se bo obči intelekt povezal z delom ali političnim delovanjem, je odvisno, kakšen 

bo značaj družbenega sodelovanja. Obči intelekt, povezan s političnim, prinaša demokratičen 

napredek. Če združitev občega intelekta in dela rezultira v političnem delu, to prinese krizo 

                                                           
61 Virno (2003, 35) nasprotno od Arendtove zagovarja, da je postfordistično delo tisto, ki »uporablja lastnosti in 

rekvizite, ki so (…) pripadali predvsem političnem delovanju«, kar pojasni tudi krizo politike ali depolitiziranost 

postfordističnega mnoštva. 
62 Če upoštevamo zgodovinski okvir, v katerem sta živela Aristotel in Marx, od njiju niti ne moremo pričakovati 

upoštevanja problematike intelekta, kar pa ne moremo trditi tudi za Arendtovo. 
63Družbeno sodelovanje (cooperation between minds) – podobno kot Virno – upošteva tudi Lazzarato (2004). 
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političnega in nazadovanje demokratičnega. Združitev intelekta in političnega delovanja pa je 

usodna za nedemokratično družbeno sodelovanje, ki koristni kapitalističnem izkoriščanju. 

Razumevanje problematike dela se ne razlikuje zgolj med avtorji, temveč tudi med različnimi 

zgodovinskimi obdobji. To trditev zagovarjata tudi Claudia Lenz in Gertrude Postl, ko trdita, 

da se je definicija dela skozi zgodovino spreminjala, zato je tudi pomen, ki ga ima delo danes, 

rezultat industrijske moderne (Lenz in Postl 2005, 140). Podobno prepričanje deli tudi Steven 

Peter Vallas – tj. da so se s postfordizmom razblinile uveljavljene predpostavke o naravi dela, 

zaradi česar bo potrebno temeljito premisliti koncept dela (Vallas 2012, 2). Sklepamo lahko, 

da v prihodnji družbi interpretacija dejavnosti dela ne bo skladna z definicijo dela industrijske 

moderne, saj delo ni statična kategorija. 

Hkrati je smotrno poudariti, da je razumevanje specifi čne dejavnosti dela vedno subjektivno. 

Enakega mnenja sta Claudia Lenz in Gertrude Postl; za njiju lahko na prvi pogled nedvoumna 

dejavnost predstavlja nekaj povsem drugega za tistega, ki jo izvaja (Lenz in Postl 2005, 142). 

Takšno stališče zavzemata tudi Claus Offe, ki poudarja, da »niz dvomov o osrednjosti dela je 

povezan s subjektivnim vrednotenjem dela znotraj delovne populacije« (Offe 1985a, 140), ter 

P. D. Anthony, ki meni, da se kombinacija notranjega in zunanjega zadovoljstva razlikuje od 

službe do službe (Anthony 1977, 287), zato je stvar subjektivne ocene vsakega posameznika. 

Izkušnja dela je odvisna od subjektivne percepcije človeka in ne zgolj od objektivnih pogojev 

dela.64 Ne glede na to, kako subjektivno in objektivno ljudje percipirajo določene oblike dela, 

lahko z zagotovostjo trdimo, da se prevladujoča interpretacija dela kot zaposlitve ohranja, kar 

je – kot bomo izpostavili v naslednjem podpoglavju – problematično. 

2.2 Zaposlitev 

Tovrstno razumevanje dela je problematično že zato, ker predpostavlja, da je zaposlitev že od 

nekdaj prevladujoča ali celo edina oblika dela. Da je taka predpostavka težavna, poudari tudi 

Meadova (2005a, 136), za katero trditev, da je človek tisočletja živel na ta način, ne drži, ker 

ideja plačanega dela sploh ni obstajala.65 Verjamemo, da interpretacija dela kot zaposlitve ni 

                                                           
64 Slovenci med vsemi Evropejci najvišje vrednotijo delo, čeprav 37 odstotkov Slovencev sovraži svojo službo. 

Ta ugotovitev ni presenetljiva, kajti imamo »najvišjo intenzivnost dela, najvišje število odsotnosti zaradi bolezni 

in nižje zadovoljstvo z delom kot v EU-27« (Korošec 2010, 8). 
65 Podobnega mnenja je tudi Vallas, ki zapiše, da »delo je bilo definirano zunaj trga dela v veliki večini človeške 

zgodovine«, kar velja v primeru nesvobodnega ali prisilnega dela, kakršno je suženjstvo, tlačanstvo, zaporniško 

delo ali otroško delo, ki je prisotno tudi danes (Vallas 2012, 4). Glej tudi Kuic (1981, 438). 
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težavna le zaradi nepravilnega razumevanja zaposlitve kot prvotne oblike dela, temveč zlasti 

zaradi prevlade zaposlitve nad ostalimi oblikami dela. 

Stališče, podobno našemu, zavzema Vallas, ki opozarja, da je zaposlitev le eden od različnih 

tipov institucionalnih struktur. »Prevlada plačanega dela v povezavi s trgom dela je nedaven 

konstrukt in tisto, čigar triumf je pogosto potreboval izvrševanje kulturne in politične moči 

ter celo vojaško sile.« Ker je v naši družbi trg dela postal tako zelo prevladujoč, razumemo le 

plačano zaposlitev kot edino pravo obliko dela (Vallas 2012, 4).66 V tej družbi naj bi razmere 

na trgu dela določala le ponudba in povpraševanje po plačanem delu. 

Do enake ugotovitve kot Vallas pride tudi Zygmunt Bauman, ki meni, da je le delo, katerega 

vrednost prepoznajo drugi, tj. plačano delo, delo, ki ima moralno vrednost. Da bi si prislužili 

eksistenčna sredstva, moramo narediti nekaj, za kar so drugi pripravljeni plačati. Ker moramo 

najprej dati, da bi kasneje dobili, ni brezplačnih kosil (Bauman 1999, 5–6).67 To problematiko 

odlično predstavi Richard H. Hall, ki opozarja, da lahko ravno v primeru gospodinjskega dela 

– ki ga bomo podrobneje obravnavali v nadaljevanju – vidimo absurdnost razumevanja dela 

kot plačane zaposlitve, kajti po tej definiciji gospodinjsko delo ni delo. Če mož najame hišno 

oskrbnico, kuharja ali varuško, ki opravljajo ženine storitve, te zamenjave postanejo delavci. 

Zato je takšna definicija dela – kot plačana zaposlitev – nedosledna. Enačenje dela s plačilom 

rezultira v razumevanju dela kakor tiste dejavnosti, ki proizvaja storitve in produkte, ki imajo 

vrednost za druge ljudi (Hall 1986, 11). Tovrstno razumevanje dela je, kot smo že izpostavili, 

najpogostejše. 

Popolnoma se strinjamo z Vallasom, ki opazi, da so lahko enake dejavnosti, kot so poslušanje 

emocionalnih problemov drugega, vožnja avtomobila ali spolno občevanje, interpretirane kot 

delo ali nedelo, kar je odvisno od družbenega in organizacijskega konteksta dejavnosti – ali je 

delavec za svojo dejavnost plačan ali jo posameznik izvaja v družbenem odnosu zunaj trga. V 

sodobni kapitalistični družbi si je »težko predstavljati katero koli dejavnost, ki ne more biti 

izvedena v tržnem kontekstu trga, za plačilo« (Vallas 2012, 5–6). To je sicer dober pokazatelj 
                                                           
66 Vallas (2012, 4) plačano zaposlitev interpretira kot javno delo, kot delo zunaj doma ter kot plačno suženjstvo 

(wage slavery). 
67 Zato je preživetje odraslega človeka odvisno od plačanega dela. To je razvidno iz pomena, ki ga ima plačano 

delo v industrijskem svetu – če nekoga vprašamo, kaj je, ga dejansko sprašujemo po poklicu, ki ga ta opravlja. 

Posameznika ocenjujemo glede na njegov poklic, saj ta sporoča njegov dohodek, status ali interese. Strinjamo se 

z Beckom, da je poklic izgubil mnoge jamstvene in zaščitne funkcije (Beck 1992, 139–140). Zato danes ni več 

nenavadno, če poklic posamezniku ne zagotavlja preživetja. 
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prevlade, ki jo ima trg znotraj naše družbe. Vendar to še ne pomeni, da je vsako delo plačano 

delo, kajti poleg zaposlitve obstajajo mnoge skrite oblike dela, pri čemer so nekatere plačane, 

medtem ko druge niso. 

2.3 Skrito delo 

Pri tem bomo izhajali iz ugotovitev Noona in Blytona (2002, 313), ki skrito delo razčlenita na 

dve osrednji kategoriji in nato na dve podkategoriji, kot je nazorno prikazano na sliki 2.1. Na 

ta način bomo lažje določili klju čne razlike med zaposlitvijo in skritimi oblikami dela.68 

Slika 2.1: Skrito delo 
 

 

Vir: prirejeno po Noon in Blyton (2002, 313). 

Iz zgornje slike je razvidno, da so prikrita dela običajno plačane oblike dela, kar pa ne drži za 

neprepoznano delo. Zaposlitev se od prikritega dela razlikuje po tem, da ni ilegalna, običajno 

ni stigmatizirana – z izjemo zaposlitev, ki v družbi veljajo za manjvredna – ter daje delavcem 

                                                           
68 Soglašamo s trditvijo Noona in Blytona (2002, 330), da si skrito delo zasluži večje družbeno prepoznanje, saj 

je raznolikost delovnih izkušenj večja v skritem kot v vidnem delovnem sektorju. 
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določene delavske in socialne pravice. A zanimala nas bo predvsem kategorija neprepoznano 

delo,69 ki jo sestavljata podkategoriji domače delo in prostovoljno delo. 

Med oblikami skritega dela prevladuje domače delo znotraj gospodinjstva, ki ni skrito zgolj v 

smislu statusa in družbenega prepoznavanja, temveč še v smislu celotne delovne proizvodnje 

(Noon in Blyton 2002, 322, 326). Lastnost prostovoljnega dela – ta se izvaja zunaj družine –, 

je odsotnost finančne nagrade za opravljeno delo. Prostovoljno delo je neprisilno delo (Noon 

in Blyton 2002, 327; Patmore 2006, 26). Menimo, da se takšno delo od domačega dela – ki je 

neplačano – razlikuje po tem, da ga človek opravlja za ostale člane družbe in ne zase ali svojo 

družino. Vsekakor ne moremo trditi, da je gospodinjsko delo prostovoljna oblika dela, zato na 

tej točki poudarjamo razliko med obema. 

Vendar ni problematično le neprepoznano delo. Kot težavno obliko dela lahko izpostavimo še 

neprijavljeno delo, ki mu pravimo delo na črno, saj tovrstno delo ne zagotavlja niti temeljnih 

delavskih pravic, ki posamezniku pripadajo v primeru, če z delodajalcem sklene zaposlitveno 

pogodbo. Pod takšne pravice sodijo plačana bolniška odsotnost, plačan letni dopust, regresi, 

plačilo stroškov prevoza na delo in malice ipd. Iz tega izhaja, da zaposlitev še zdaleč ni nujno 

najbolj problematična oblika dela,70 ki jo lahko nekdo opravlja. 

Da imajo določene oblike dela bolj negativno podobo kakor druge, dokazuje stigmatizirano 

delo kot oblika deviantnega prikritega dela. Paradoksalno je, da negativna podoba dela, ki 

stigmatizira delavca, verjetno izhaja iz negativnih posledic, ki jih ima takšno delo za delavca. 

To ne velja le za stigmatizirano prikrito delo, temveč – kot smo že omenili – tudi za nekatere 

zaposlitve. Ilegalno delo je – kot oblika deviantnega prikritega dela – problematično z vidika 

žrtev, ki jim posledice takšnega dela škodijo. Zaradi tega ilegalno delo ne more biti družbeno 

koristno delo. Ker med vsemi oblikami skritega dela prevladuje gospodinjsko delo, bomo v 

                                                           
69 Majda Hrženjak (2007) raje govori o nevidnem delu, ko opozori na razumevanje domačega dela kot nedela in 

na dvojno obremenjenost žensk. 
70 Podrobneje o negativnih posledicah zaposlitve: o škodljivosti slabo plačanih delovnih mest v Shulman (2005); 

škodljivosti emocionalnega dela v Leidner (1999); hierarhični zlorabi moči v Vredenburgh in Brender (1998) ali 

šikaniranju v Wornham (2003), agresiji v Beugré (2005) in anomiji na delovnem mestu v Tsahuridu (2006); več 

o deloholizmu v Gini (1998) in Furnham (2005); več o posledicah negotovosti atipičnega dela za zdravje v Hall 

(1986), Tubbs (1993), Statt (1994), Ramesh (2004) in Vallas (2012) ali pregorelosti v Rifkin (2007), tesnobi v 

Statt (1994) in stresu pri takem delu v Statt (1994), Furnham (1995), Crouter in Bumpus (2001), Burke (2002), 

Raver (2003) in Rifkin (2007); podrobneje o pojavu karoushi v Tubbs (1993), Rifkin (2007), Kanai (2009) in 

Michaels (2011). 
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nadaljevanju tovrstnemu delu namenili večjo pozornost. Hkrati gospodinjsko delo predstavlja 

odličen primer dela, ki spodjeda razumevanje dela kot plačane zaposlitve. Tovrstna definicija 

namreč gospodinjskega dela ne prepoznava kot specifično obliko dela. 

2.3.1 Gospodinjsko delo 

Na ta problem je že v 70-ih opozorila feministična sociologinja Ann Oakley, ki je izpostavila, 

da gospodinjskega dela ne konceptualiziramo kot delo zato, ker delo ni sestavni del ženskega 

stereotipa; njeno trditev, da gospodinj ne moremo obtožiti, da ne delajo ničesar (Oakley 1974, 

26, 60), bi podprli tudi avtorji, ki jih ne štejemo med feministe oziroma feministke. Omenimo 

lahko Boba Blacka (1991), po katerem gospodinjsko delo predstavlja najbolj razširjen poklic, 

ki zahteva največ delovnih ur, najnižje plačilo in najbolj utrudljive naloge – po Blacku je tako 

delo posledica spolne delitve dela, s čimer soglaša Zygmunt Bauman (1999, 96), ki meni, da 

je zgodovinsko gledano delo uspeh moških, ki so svoj posel postavili daleč od gospodinjstva, 

medtem ko so ženske izvajale vse druge življenjsko potrebne dejavnosti, ki niso bile priznane 

kot delo in so postale ekonomsko nevidne. Čeprav se načeloma strinjamo z obema avtorjema, 

ugotovimo, da izpostavita le problematiko patriarhalnih odnosov in zanemarita problematiko 

kapitalističnih odnosov. Zato se raje opiramo na spoznanja Sylvie Walby, ki obe problematiki 

medsebojno povezuje in obenem žensko delo71 obravnava tudi zunaj njihovega doma. 

Walbyjeva tako opozarja na obstoj rivalstva med patriarhalnimi in kapitalističnimi interesi pri 

izkoriščanju ženskega dela. Polovični delovni čas poročenih žensk po drugi svetovni vojni je 

posledica dogovora med patriarhalnimi ter kapitalističnimi željami po njihovem delu. Čeprav 

se napetost med patriarhijo in kapitalom ohranja (Walby 1986, 247), sta zmožna vzajemnega 

izkoriščanja ženskega dela, kar Walbyjeva pojasni na naslednjih konkretnih primerih. 

Patriarhalne institucije – sindikati, delodajalci in država – in kapitalistične institucije vplivajo 

na odnos med obema spoloma: prvič, sindikati niso žensk le izključevali iz zaposlitve, ampak 

so jih tudi razvrščali na nižja delovna mesta; drugič, država je skušala z zakonodajo ženskam 

omejiti dostop do plačanega dela in s tem ohraniti patriarhalne interese; tretjič, delodajalci so 

prav tako v želji po cenejši delovni sili izkoriščali žensko delo (Walby 1986, 243–245, 248). 

Zato je na tem mestu smiselno poudariti, da neomejen dostop ženske do zaposlitve ne pomeni 

njene dejanske osvoboditve od patriarhalnih odnosov. 

                                                           
71 Na tej točki je pomembno poudariti, da gospodinjsko delo ni zgolj žensko delo, in da je tovrstno delo v vedno 

večji meri tudi delo moških. 
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Tako kakor Sylvia Walby problematiko patriarhalnih in kapitalističnih odnosov preučuje tudi 

Giovanna Franca Dalla Costa, ki trdi, da moško nasilje nad žensko ni lastno kapitalizmu, a se 

s kapitalizmom to nasilje ponovno vzpostavi v obliki gospodinjskega dela. V knjigi The Work 

of Love72 izpostavlja vprašanje, ali so ženske sužnje ali so gospodinje (Dalla Costa 2008, 33). 

Njene ugotovitve, ki jih bomo strnili v naslednjih sedem poudarkov, bodo koristne pri iskanju 

bistvenih značilnosti gospodinjskega dela in zlasti pri poskusu odgovora na vprašanje, kdo je 

gospodinja. 

Prvič, če ženske in svobodni delavci lahko prodajo svojo delovno silo kot blago, je suženj ne 

more prodati, kajti z njo razpolaga gospodar. Drugič, ženska kot prodajalka delovne sile še ni 

enakopravna moškemu kot kupcu njene delovne sile, ker svojega blaga ne more zamenjati za 

plačilo. Tretjič, tako kot so sužnji prodani lastniku za vedno, poročena ženska proda svojo 

delovno silo moškemu za vedno in jo lahko ponovno pridobi z ločitvijo. Svobodni delavec pa 

proda delovno silo za omejeno obdobje, medtem ko preostanek svojega časa uživa v prostem 

času, v katerem svoje delovne sile ne odtuji, temveč si jo lahko ponovno lasti. V tem pogledu 

je ženska bližje sužnju kot svobodnemu delavcu. Četrtič, ženska lahko izbere gospodarja, pri 

čemer obstaja majhna možnost njegove zamenjave, saj ženska za opravljanje gospodinjskega 

delo ne prejema plačila. Svobodni delavec lahko izbira, kateremu kapitalistu bo prodal lastno 

delovno silo, suženj pa ne more izbrati gospodarja. Suženj, svobodni delavec ali ženska sicer 

lahko zamenjajo gospodarje, vendar je za sužnje ta zamenjava rezultat izbire gospodarja in ne 

obratno. Zato je položaj ženske bolj podoben položaju svobodnega delavca kot sužnja (Dalla 

Costa 2008, 36–39). Čeprav se strinjamo s trditvami, ki jih izpostavlja Giovanna Franca Dalla 

Costa, je smotrno opozoriti, da ponekod ni dovolj dosledna, saj ženske enači z gospodinjami, 

čeprav ni nujno, da vsaka ženska proda svojo delovno silo moškemu. 

Petič, če suženj prejema eksistenčna sredstva v obliki naravnih dobrin z uporabno vrednostjo, 

pa svobodni delavec prejema sredstva za preživetje v obliki plače, ki ima menjalno vrednost, 

medtem ko mož ženi v zameno za opravljanje gospodinjskega dela zagotavlja vzdrževanje v 

obliki dela svoje plače ali naravnih dobrin (Dalla Costa 2008, 40–41). To predvsem dokazuje, 

da je gospodinja mejni primer: da je bolj sužnja kot svobodna delavka zato, ker je vzdrževana 

s strani svojega moža, in je – paradoksalno – bolj svobodna delavka kakor sužnja ravno zato, 

ker je vzdrževana. Mož, ki je dolžan vzdrževati svojo ženo, je odgovoren za njeno preživetje 

– ne glede na to, kako dobro žena opravlja delo gospodinje. 

                                                           
72 O feminističnih filozofijah dela in ljubezni glej tudi Nelson in England (2002). 
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Šestič, suženj se ne boji za svojo eksistenco, saj je v interesu gospodarja, da varuje njegovo 

življenje. Svobodni delavec pa si mora obstoj zaslužiti s prodajo svoje delovne sile. Če suženj 

potrebuje gospodarja, svobodni delavec potrebuje samodisciplino (Dalla Costa 2008, 41–42). 

Svobodni delavec, ki ni zmožen prodati lastne delovne sile na trgu dela, si ne more zagotoviti 

preživetja. 

Da si ženska zagotovi preživetje, mora zadovoljiti potrebe drugih, še posebej potrebe moških. 

Dalla Costova tej mistifikaciji pravi ideologija ljubezni, ki jo vzpostavlja kapital, da upraviči 

gospodinjsko delo kot neplačano delo; ideologija gospodinjskega dela je torej ideologija dela 

ljubezni. Zanjo je gospodinjsko delo najbolj subtilno nasilje kapitalizma nad ženskim delom 

delavskega razreda. Kapital je ustvaril gospodinjo, da fizično, emocionalno in seksualno služi 

moškemu delavcu (Dalla Costa 2008, 42–43). Podpiramo Dalla Costovo, po kateri je kapital 

žensko izkoristil posredno in neposredno. Posredno zato, ker mora ženska zadovoljiti potrebe 

družine in moškega, ki je delavec, ki zasluži svojo plačo na trgu dela, ter tudi neposredno, ker 

ženska opravlja gospodinjsko delo, ki ni plačano, saj ga kapital ne priznava in ceni. Delo, ki 

je razumljeno kakor ljubezen, ima pozitivno konotacijo, a je njegova resnična narava nasilna. 

Sedmič, ker je položaj ženske radikalno drugačen od položaja sužnja ali svobodnega delavca, 

ženska ni sužnja niti svobodna delavka (Dalla Costa 2008, 43). Če izhajamo iz ugotovitev, ki 

jih izpostavlja Dalla Costova, spoznamo, da je gospodinja nekakšen hibrid delavka-sužnja, ki 

vsebuje elemente obojega. Gospodinja je torej mejna kategorija. 

V predzadnjem poglavju bomo – med drugim – podrobneje obravnavali vprašanje političnega 

vključevanja in sodelovanja družbenih skupin, kot so npr. delavci, potrošniki in dolžniki, zato 

želimo na tem mestu zgolj površno izpostaviti problem političnega vključevanja in delovanja 

gospodinj. Pri tem bomo izhajali iz stališča Giovanne France Dalla Costa, ki je prepričana, da 

če suženj vedno dela z drugimi sužnji, ženska dela sama – če so naloge sužnja in svobodnega 

delavca določene in omejene, so ženske naloge relativno določene ter številčno neomejene – 

gospodinjsko delo kot delo ljubezni ni nikoli opravljeno. Za ženske ne obstaja delitev med 

delovnim in prostim časom, kajti vso njihovo življenje je delovni čas in vsako mesto delovno 

mesto (Dalla Costa 2008, 45–46). Če nam zaposlitev omogoča delno družbeno vključitev, je 

gospodinjsko delo izključno individualno delo in od družbe izolirano delo. Zaposlene ženske 

običajno opravljajo tako plačano kot gospodinjsko delo, medtem ko čas brezposelnih žensk v 

večji meri okupira gospodinjsko delo. Če povzamemo, obstaja bistveno manjša verjetnost, da 

bi se gospodinje medsebojno povezovale in politično delovale. 
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2.3.2 Izobraževanje 

Vendar primer gospodinjskega dela ni edini primer, kjer postane definicija dela kot zaposlitve 

nezadostna. Klasifikacija skritega dela, ki jo vpeljeta Noon in Blyton (2002), ne more zajeti 

vseh raznovrstnih oblik tovrstnega dela, zato je smiselno izpostaviti tudi druge oblike skritega 

dela. Ker bivamo v družbi, v kateri je vloga znanja vedno bolj pomembna, bomo obravnavali 

izobraževalni proces posameznika kot poseben delovni proces – da je izobraževanje posebna 

oblika skritega dela, potrjujeta tudi Eleanor Gilpatrick in Margaret LeCompte. 

Prva izpostavi, da običajno domnevamo, da nekdo, ki obiskuje šolo, ni delavec, saj naj bi bila 

participacija delovne sile nezdružljiva z izobraževalno participacijo. Vendar Gilpatrickova 

opozarja, da ni naključje, da se je brezplačno javno izobraževanje vzpostavilo z industrijsko 

proizvodnjo, kajti primarna naloga izobraževalnega sistema je priprava posameznika na delo. 

Zato bi izobraževalni sistem moral biti dovolj prožen, da bi omogočil vseživljenjsko delovno 

pripravljenost (Gilpatrick 1975, 147–148, 152). Margaret LeCompte – v primerjavi z Eleanor 

Gilpatrick – ne izpostavi zgolj povezave med izobraževanjem in proizvodnjo, ampak poskuša 

odgovoriti na bolj kompleksno vprašanje, tj. na kakšen način deluje ta povezava. 

Šolanje je del procesa socializacije, kajti šole javno in prikrito prenašajo norme ter vedenjske 

vzorce. Če javno prenašajo kognitivne veščine, kot so branje ali pisanje, prikrito prenašajo 

nekognitivne veščine, ki so pomembne za socializacijo v odraslost. Margaret LeCompte trdi, 

da je naloga šolanja pripraviti otroke na svet dela prek skritega učnega načrta, pri katerem je 

poudarek na avtoriteti, času in redu. Šola torej ni delovno okolje le za učitelje, temveč tudi za 

otroke. »Otrokovo mesto dela je šola,« jasno poudarja. Medtem ko sorodne študije razlikujejo 

delo učiteljev od dela učencev, LeComptova opozarja na simbiotično razmerje med njimi, saj 

učitelj ne more opraviti svojega dela brez dela učencev (LeCompte 1978, 22, 24, 35). Iz tega 

lahko sklepamo, da izobraževalne institucije ne služijo zgolj izobraževanju otrok za prihodnje 

delo, kajti že njihovo sodelovanje v izobraževalnem procesu predstavlja posebno obliko dela, 

ki s strani družbe še ni priznana. 

Ker bomo disciplinarne dimenzije dela obravnavali v petem poglavju, želimo na tem mestu le 

omeniti, kako poteka discipliniranje znotraj izobraževalnega sistema. LeComptova, za katero 

je razred delovno mesto, ugotavlja, s katerimi sredstvi učitelji otroke naučijo delati. Razred je 

prostor, v katerem se od otrok pričakuje pokoritev avtoriteti, prilagoditev urniku, vzdrževanje 

reda in izogibanje zapravljanju časa, kajti pomembno je biti stalno aktiven. Ker morajo otroci 

znati razlikovati med delom in igro, morajo delo opraviti z minimalnim hrupom oz. gibanjem 
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(LeCompte 1978, 23, 25, 29). Tudi Bob Black (1991) poudarja, da je naloga šol, da učencem 

vcepijo »navade poslušnosti in točnosti, ki so tako potrebne za delavce«. Carla S. Rogersa in 

B. F. Skinnerja ne zanimajo toliko disciplinarni elementi dela učencev – kot LeComptovo ter 

Blacka –, temveč poveličevanje dela in truda ter podcenjevanje talenta na primeru študentov. 

Prepričana sta, da morajo študenti delati za svojo izobrazbo; da ni dovolj, če so pametni in se 

naučijo nekaj brez truda, čeprav je to idealen rezultat (Rogers in Skinner 1971, 127). Z njima 

se strinja Margaret LeCompte, ki trdi, da je učenec, ki trdo dela, vrednoten enako kot izjemen 

učenec, ki doseže dobre ocene brez truda, saj je trdo delo merilo vrline vsakega posameznika 

(LeCompte 1978, 35). Rezultati, ki so pridelani z velikim trudom, lahko torej štejejo celo več 

kakor rezultati, ki so posledica nadarjenosti učenca oziroma študenta. Čeprav je izobraževalni 

proces učenca dejansko delovni proces, osnovan na trdem delu, tovrstnega dela ne razumemo 

kot obliko dela, ki bi bila družbeno priznana. Izobraževalni delovni proces zato predstavlja še 

dodaten primer dela, ki razkrinka pomanjkljivost definicije dela kot zaposlitve.  

Če smo do te točke razpravljali o tem, kaj je delo, nas bo v naslednjem podpoglavju zanimalo 

vprašanje, kako vrednotiti neko delo. V začetku poglavja smo izpostavili dejstvo, da je vsaka 

izkušnja dela stvar subjektivne ocene posameznika. Kljub temu smo prepričani, da je mogoče 

podati bolj splošne ocene o nekaterih vrstah dela. To je pomembno, ker se bomo morali skozi 

velik del našega besedila vrednotno opredeljevati do le-teh. 

2.4 O vrednotenju dela 

Sklepamo namreč, da obstajajo vrste dela, ki imajo bolj pozitivno konotacijo, ter tiste, katerih 

konotacija je bolj negativna – pri tem se opiramo na stališče Dennisa Hayesa, po katerem ima 

delo pozitivno in negativno stran, kar je razvidno iz popularnosti dela ter trditev o delovnem 

stresu. Četudi je delo lahko moreče, lahko predstavlja tudi smisel in pobeg iz samote (Hayes 

1989, 136). V tem podpoglavju želimo izpostaviti tako pozitivne kot tudi negativne vrste dela 

in obenem opozoriti, da je delo kompleksna človeška dejavnost, zato ga v nekaterih primerih 

težje vrednotimo. Med pozitivne vrste dela lahko štejemo dobro, etično in smiselno delo, ki je 

po Aristotelu in Marxu praxis ter po Arendtovi in Virnu (politično) delovanje. 

Da bi lahko uspešno pojasnili, zakaj je dobro delo pozitivno delo, moramo sprva izkazati naše 

nestrinjanje s prevladujočim prepričanjem, ki ga omenja in mu nasprotuje tudi Bauman, tj. da 

je človek spodoben, če gre na delo in počne stvari, ki jih gospodar smatra za koristne in jih je 

pripravljen plačati; da je delo vrednota, plemenita dejavnost, in četudi je polno bolečine, ga je 
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potrebno slaviti. Če je delo dobro, je nedelo zlo. Nečastno je počivati, če si ne nabiramo moči 

za dodatno delo. Potrebno je torej delati, četudi v delu ne vidimo smisla, saj je delo normalno 

stanje vseh ljudi, medtem ko je nedelo abnormalno – kršitev norme. Delo naj bi predstavljalo 

recept za vse bolezni in težave družbe (Bauman 1999, 5, 16). Menimo, da vsako delo ne more 

biti dobro delo, zato tovrstno prepričanje v celoti zavračamo. 

Do tega spoznanja že v 19. stoletju pride William Morris, ko opozori na prevlado prepričanja, 

da je vsako delo dobro, koristno, zaželeno delo in da človeška vrsta, ki ne dela, propade, saj si 

preživetje lahko zagotovi izključno z garanjem. Če Morris poudari, da je v naši naravi, da pod 

določenimi pogoji uživamo pri delu, obenem opozori, da je delo včasih tudi prekletstvo, ki ga 

je potrebno zavrniti (Morris 2008, 1–2). Pri tem ne izpostavi le obstoj slabega dela, temveč v 

odnosu do le-tega v treh točkah pojasnjuje, kakšno delo je po njegovem mnenju dobro delo. 

Po Morrisu obstajata dobro in slabo delo. Prvo je blagoslov, medtem ko je drugo prekletstvo. 

Ključna razlika med obema vrstama dela je, da dobro delo daje upanje po počitku, produktu 

in užitku. Prvič, človek mora imeti upanje, da bo prišel čas, ko ne bo potrebno delati. Drugič, 

vedeti mora še, da dejansko nekaj proizvaja. Tretjič, ustvarjati mora nekaj, kar se bo ohranilo. 

Če je tovrstno delo vredno, je preostalo delo ničvredno, suženjsko delo – tj. »golo garanje za 

življenje, da bi lahko živeli za garanje« (Morris 2008, 2–4, 28). Morrisova definicija dobrega 

dela kot tistega dela, ki daje upanje po počitku, produktu in užitku, je pomanjkljiva, kar lahko 

najverjetneje pripišemo duhu časa, v katerem je Morris deloval. Zanemari namreč dejstvo, da 

lahko tudi slabo delo omogoča počitek in produkt. Njegovi definiciji se najlažje približamo v 

tretji točki – dobro delo omogoča užitek, ki ga občuti posameznik tekom svojega ustvarjanja. 

Po tej definiciji ima dobro delo vsekakor pozitivno konotacijo. 

Takšno konotacijo ima tudi etično delo, ki ga interpretiramo – če sledimo Sabini Gürtler in 

Andrewu F. Smithu – kot družbeno potrebno delo. Avtorja omenjata, da tradicionalni koncept 

dela izpušča ključno, tj. etično dimenzijo. Vprašanje dela običajno zreduciramo na interakcijo 

z naravo, na problem priznavanja dela ali na ekonomsko samoohranitev, a delo vzpostavi tudi 

etični odnos, ki se nanaša na potrebe drugih ter skupno dobro. Šele etična dimenzija priznava 

reproduktivno delo, kot sta rojevanje ali vzgajanje otrok (Gürtler in Smith 2005, 119). Etično 

delo je pravzaprav družbeno potrebno delo – tj. delo za nas in druge, pri čemer je pomembno, 

da dela za nas ne moremo ločiti od dela za druge. Zato lahko takšno delo razumemo zgolj kot 

pozitivno delo. Na tem mestu je smotrno izpostaviti tudi vprašanje smiselnega dela. 
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Če primerjamo definicijo etičnega dela po Sabini Gürtler in Andrewu F. Smithu ter definicijo 

smiselnega dela po Christopherju Michaelsonu, ugotovimo, da sta zelo podobni – Michaelson 

smiselno delo razume individualno, tj. kot primarno subjektivno zadevo, ali družbeno, tj. kot 

zadevo z družbenim prispevkom. Večine ljudi ne skrbi moralna vrednost smiselnega dela – 

le-ti preferirajo prijetnejše in instrumentalno koristnejše delo pred osebno zadovoljujočim ter 

družbeno koristnim delom (Michaelson 2008, 335, 337, 339–340). Medtem ko po Gürtlerjevi 

in Smithu etično delo predstavlja družbeno potrebno delo, po Michaelsonu družbeno koristno 

delo predstavlja smiselno delo. Če je definicija smiselnega dela, kot jo predstavi Michaelson, 

nezadostna, Norman E. Bowie namesto jasne definicije poudari značilnosti tovrstnega dela, ki 

jim ne oporekamo. 

Da so vse definicije smiselnega dela (meaningful work) subjektivne in individualistične ter da 

je zato težko podati neko objektivno definicijo, trdi Norman E. Bowie, ki izpostavi naslednjih 

šest značilnosti smiselnega dela. Smiselno delo je tisto delo, v katerem sodelujemo svobodno. 

Omogoča uporabo avtonomije in neodvisnosti ter razvoj racionalnih zmožnosti, zagotovi tudi 

plačo, zadostno za fizično blaginjo, podpira moralni razvoj zaposlenih ter ni paternalistično, 

saj izključuje vtikanje v pojmovanje sreče delavca (Bowie 1998, 1083, 1087). Za vsako delo, 

ki ga označujejo zgoraj zapisane značilnosti, lahko trdimo, da je pozitivno delo. Med tovrstno 

delo pa ne moremo šteti nekoristnega in umazanega dela, ki ju lahko razumemo kot odtujeno 

delo po Marxu, ergon po Aristotelu, ustvarjanje po Arendtovi in delo po Virnu. 

Da bi uspeli zadostno odgovoriti na vprašanje, zakaj je nekoristno delo negativno delo, bomo 

izpostavili razlikovanje med koristnim ter nekoristnim delom, kot ga razume William Morris 

– če je koristno delo tisto delo, ki je družbeno moralno, kratko, raznoliko ter avtonomno, pri 

nekoristnem garanju delavec hlini srečo. Tovrstno delo je škodljivo za kupca, še bolj škoduje 

prodajalcu in najbolj ustvarjalcu. Kadar je delo mučenje, potem je bolje, če ni opravljeno, saj 

»[p]roizvod takšnega dela ne more biti vreden njegove cene«, meni Morris (2008, 19, 21, 23, 

27, 80). 

Ko poudarja, da delavci pogosto proizvajajo stvari, ki jih nihče ne potrebuje – zato ne govori 

o bogastvu, temveč o razsipavanju (Morris 2008, 7–8) –, se strinja z Vernonom Richardsom, 

ki trdi, da je vse več zaposlenih, ki ne proizvajajo dobrin ali opravljajo storitev, ki bi koristile 

skupnosti. Še več, Richards opozori, da mnogi delavci opravljajo tudi dela, ki so v nasprotju z 

interesi človeštva (Richards 1997a, 167–168). Ker zavzemamo enako stališče kot oba avtorja, 
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smo prepričani, da lahko nekoristno delo ovrednotimo kot negativno vrsto dela, kar velja tudi 

za umazano delo. 

Medtem ko majhen delež ljudi dejansko proizvaja družbeno koristno delo, večina ljudi izvaja 

neprijetne dejavnosti. Zato se Tony Gibson sprašuje, kdo bo pripravljen opravljati najtežja ter 

najbolj umazana dela znotraj svobodne družbe. Pri tem ugotovi, da zdrava družba nima težav 

z umazanim in ponižujočim delom, medtem ko se v sodobnih družbah tovrstno delo ohranja, 

ker ne moremo spremeniti pogojev lastnega dela (Gibson 1997, 108–110, 113). Strinjamo se, 

da imajo v sodobni družbi umazane in ponižujoče vrste dela izrazito negativno konotacijo.73 

A delo je zelo raznolika in kompleksna dejavnost človeka. Zato različne vrste dela ne bi smeli 

obravnavati le kot izrazito pozitivne ali negativne, kar dokazuje ravno naslednji primer. 

Osebi sta lahko utrujeni zaradi dela, ki ga opravljata, a prva svoje delo čuti kot garanje, druga 

kot inspiracijo – Camillo Berneri opozarja, da »delam, ne da bi se utrudil« lahko pomeni tudi 

»delam, ne da bi se zavedal utrujenosti« (Berneri 1997, 70). Tovrstne razlike pri doživljanju 

enakega dela izhajajo povsem iz – kot smo že izpostavili – subjektivnega dojemanja dela. Za 

prvo osebo je torej delo neprijetna izkušnja, medtem ko je za drugo osebo povsem enako delo 

prijetna izkušnja. Z Bernerijem se strinja Ifan Edwards (1997, 85–86), ki opisuje, kako lahko 

lopatanje postane prijetna umetnost in ne le neprijetna naloga za neveščega. V nadaljevanju 

želimo odgovoriti na naslednje vprašanje – katero delo je koristno, uporabno ali produktivno. 

Ugotovitve nam lahko koristijo pri argumentiranju, zakaj bi UTD morali prejemati tudi tisti, 

za katere družba predpostavlja, da si ga ne zaslužijo, ker opravljajo nekoristno, neuporabno in 

neproduktivno delo. Vendar odgovori na omenjeno vprašanje niso povsem enoznačni. 

Kot prvi primer lahko izpostavimo problematiko koristnega dela, ki jo na tem mestu ponovno 

obravnavamo. Pri tem si lahko pomagamo z Mencingerjem, ki vprašanje koristnosti nekaterih 

vrst dela oziroma podcenjevanja pomena smiselnega dela zreducira na enostavno, a bistveno 

vprašanje – kakšna je razlika med vrhunskim nogometašem, čigar delo je družbeno izjemno 

cenjeno in odlično plačano, ter srfarjem po Van Parijsu,74 ki je problematičen, ker krši načelo 

                                                           
73 Gibson (1997, 109) navaja primer Izraela, kjer je manualno delo visoko plačano in družbeno priznano, s čimer 

dokazuje, da je družbeni odnos do umazanega dela lahko spremenljiv. Iz omenjenega primera lahko sklepamo, 

da različne družbe različno vrednotijo podobne vrste dela. 
74 Podrobneje o problematiki srfarja glej Van Parijs (1991). Izpostavimo lahko še interpretacijo te problematike 

po Farrisu (2007), ki po našem prepričanju opozarja na obstoj napačne predpostavke, da so srfarji neodgovorna 

populacija, ki zapusti trg dela in živi od trdega dela drugih, zato naj bi bili ti družbeni paraziti. 
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vzajemnosti. Zaposlene v javnem sektorju obravnavamo kot breme za gospodarstvo, zato naj 

bi bili javni uslužbenci manj koristni od finančnikov (Državni Svet RS 2010). Mencingerjevo 

predpostavko podpiramo, kajti današnja družba podcenjuje in nepravično stigmatizira mnoge 

zaposlitve ter druge oblike dela, ki bi jih morala bolj ceniti in nagrajevati. Hkrati povzdiguje 

številne dejavnosti, ki bi jih težko uvrstili med dejavnosti dela, če te ne bi bile plačane. Če so 

nekatere dejavnosti problematične z vidika družbene koristnosti, so druge vprašljive z vidika 

uporabne vrednosti. 

Problem uporabnosti dela izpostavi Bertrand Russell, po katerem smo v zadnjem stoletju vse 

pogosteje izpraševali vrednost »neuporabnega« znanja in sledili utilitarističnemu prepričanju, 

da je vredno obvladati zgolj tisto znanje, ki ga lahko apliciramo na določen del ekonomskega 

življenja skupnosti. Znanje tako ni več sredstvo ustvarjanja širokega in humanega pogleda na 

življenje, temveč le sestavina v tehnični veščini. Zato predvideva, da bi se nekatere najhujše 

značilnosti modernega sveta izboljšale, če bi le obvladali znanje, ki ne prispeva k tehnološki 

učinkovitosti. Po Russellu je človekova narava – tako kot pri Hobbesu – nevzgojena in kruta, 

zato kultura daje človeku manj škodljive oblike moči – znanje oblikuje človekov značaj, zato 

bi morali naše znanje uporabiti na način, ki bo družbeno koristen. Najpomembnejša prednost 

t.i. neuporabnega znanja je, da spodbuja preudaren mentalni ustroj, saj človek išče užitek raje 

v misli kot v delovanju ter se tako zaščiti pred prekomerno ljubeznijo do moči (Russell 2004, 

18–21, 23–24). Če ima Bertrand Russell prav, potem je t.i. neuporabno delo, ki je rezultat t.i. 

neuporabnega znanja, do določene mere uporabno. Ne strinjamo se z občim prepričanjem, da 

je uporabno zgolj delo, ki ima jasno merljive učinke, kajti vseh oblik znanja in dela ni možno 

ekonomsko izmeriti. 

Pri tem se opiramo na Andréja Gorza (1999, 85), po katerem v postfordizmu general intellect 

postaja osrednja proizvodna sila, zato delo sploh ni merljivo – vse težje je določiti kvantiteto 

dela, ki jo moramo opraviti v določenem obdobju. Enako stališče kot Gorz podpira Richards 

(1997a, 185), za katerega ne obstaja povezava med proizvodom delavca, številom opravljenih 

ur in nagrado za opravljeno delo.75 Na tem mestu je smotrno izpostaviti tudi razloge za slabšo 

merljivost dejavnosti dela, kot jih predstavita Negri in Hardt. 

Oba avtorja namreč opozarjata, da je danes – za razliko od obdobja prevlade klasične teorije 

vrednosti – vrednost vedno redkeje razumljena kot merilo konkretnega dela iz dveh razlogov. 

                                                           
75 Da v prihodnji proizvodnji ne bo možno natančno določiti deleža delavca, napove že Kropotkin (1997, 98). 



59 

 

Prvič, delo postaja čedalje bolj kvalificirano in kompleksno, zato ga ni mogoče zreducirati na 

enostavne in izračunljive kvantitete. Drugič, ker kapital postaja vedno bolj finančno usmerjen 

in vtisnjen v državne režime, postaja abstrakten. Dela ni možno meriti, ker delovna sila ni več 

niti zunaj niti znotraj kapitala. Zato ni objektivnega merila produktivnosti delovne sile (Negri 

in Hardt 1999). Iz izpostavljenih stališč različnih avtorjev lahko sklepamo naslednje – če dela 

ne moremo številčno ovrednotiti, to ne pomeni, da tako delo ni družbeno koristno, uporabno 

ali, kot bomo predstavili v nadaljevanju, produktivno. Zanima nas, katero delo je produktivno 

delo. 

Najprej lahko nasprotujemo stališču Richard H. Halla, za katerega je dobesedna interpretacija 

produktivnega – s tem pridevnikom pogosto označujemo delo – zavajajoča, ker je delo vedno 

napor proizvodnje nečesa (Hall 1986, 12). To stališče je problematično zato, ker delo razume 

na enak način, kot Arendtova razume dejavnost ustvarjanja, tj. kakor dejavnost, ki rezultira v 

nekem produktu. Stališče, ki je bolj podobno našemu, zagovarjata Noon in Blyton (2002, 65), 

ko zapišeta, da so ljudje lahko v prostem času enako produktivni kot na delovnem mestu – to 

je pomembno, saj je velik del visoko produktivnega dela, kot je gospodinjsko ali prostovoljno 

delo, neplačanega. Iz tega sklepamo, da so takšne oblike dela produktivne, čeprav je rezultate 

le-teh nemogoče izmeriti s pomočjo ekonomskih kazalcev. 

Z interpretacijo Halla, po kateri je vsako delo produktivno delo, se ne strinja Hannah Arendt. 

Le-ta izhaja iz Marxa in Smitha, ki razlikujeta med produktivnim in neproduktivnim delom – 

drugega zaničujeta kakor »neutrudno konzumiranje, ne da bi producirali kar koli obstojnega«. 

Po Hannah Arendt je razlikovanje med delom in ustvarjanjem vsebovano v razlikovanju med 

neproduktivnim in produktivnim delom (Arendt 1996, 87–89). Če je delo neproduktivno, je 

ustvarjanje produktivno. A Hallovo razumevanje produktivnega dela ne moremo primerjati z 

razumevanjem produktivnega ustvarjanja po Arendtovi, ker avtorica vpelje razlikovanje med 

delom in ustvarjanjem, ki ga večina avtorjev – kamor štejemo tudi Halla – ne zazna. Menimo, 

da boljši odgovor na vprašanje, katero delo je produktivno delo, poda naslednji avtor. 

Da delo težko ovrednotimo kot produktivno ali neproduktivno, se zaveda David Harvie, ki je 

prepričan, da je produktivno in neproduktivno delo potrebno razumeti kakor odprti kategoriji: 

vsako delo je lahko produktivno, neproduktivno ali celo oboje. Ob tem izpostavi pomembno 

misel: če so nekateri delavci produktivni in drugi neproduktivni, vsi delavci pa so izkoriščani, 

potemtakem neproduktiven delavec ni v boljšem položaju kot produktiven (Harvie 2003, 31). 

Ker menimo, da je izkoriščevalsko delo bolj problematično kot neproduktivno, se strinjamo z 
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njegovo mislijo. V tem poglavju je potrebno osvetliti tudi problematiko potrebe po delu – tj. 

odgovoriti na naslednje relevantno vprašanje: zakaj ljudje delamo. Da bi uspešno obravnavali 

omenjeno problematiko, naprej izhajamo iz dveh teorij potreb – po Maslowu in po Jahodi. 

2.5 Potreba po delu 

2.5.1 Teoriji potreb 

Najbolj znana izmed teorij potreb je Maslowa teorija iz leta 1954, po kateri obstaja pet tipov 

potreb, ki so urejene hierarhično na način, da mora biti najprej zadovoljena potreba nižjega 

reda, da se lahko aktivira potreba višjega reda (Furnham 1995, 128). Te potrebe so fiziološke, 

varnostne in družbene potrebe ter potrebe samospoštovanja in samoaktualizacije. Preverili jih 

bomo na primeru zaposlitve. 

Fiziološke potrebe so potrebe najnižjega reda. Le-te se nanašajo na zadovoljevanje osnovnih 

bioloških nagonov, kot so potreba po hrani, zraku, vodi in zavetju. Da bi lahko zadovoljili te 

potrebe, nam mora delodajalec zagotoviti plačo, ki bo omogočila zadostne življenjske pogoje. 

V ta sklop sodita še potreba po počitku in potreba po programih, ki skrbijo za zdravje delavca 

(Furnham 1995, 128–129). Če sledimo Maslovi teoriji, potem primarno delamo zato, da ne bi 

bili lačni, žejni in brez strehe nad glavo – s to predpostavko se strinjamo, vendar opozarjamo, 

da postaja v sodobnem svetu čedalje bolj problematična, kajti vse več ljudi – kljub bogatenju 

nekaterih družb – s težavo zadovoljuje fiziološke potrebe. Razloge lahko iščemo v naraščanju 

števila tistih, ki niso zaposleni, in tistih, ki za svoje delo niso primerno plačani. 

Varnostne potrebe se aktivirajo potem, ko so dosežene fiziološke potrebe. Potrebe po varnosti 

so torej potrebe po varnem in predvidljivem okolju, v katerem so grožnje fizičnih in psihičnih 

nevarnosti odsotne. Delodajalci bi morali delavcem omogočati pogoje, kot so priložnosti za 

prihranke in varne pogodbe, ki omogočajo, da delavci delo opravljajo brez vsakršnega strahu 

(Furnham 1995, 129). V družbi tveganja so delovna razmerja vedno bolj nestabilna in okolja 

vedno bolj nepredvidljiva – zato smo priča čedalje pogostejši prisotnosti občutka strahu, kar 

otežuje zadovoljitev naših varnostnih potreb. Sklepamo lahko, da ni dovolj, če smo zaposleni 

in pri tem tudi dobro plačani. Pogodbe za določen čas, najemne pogodbe in avtorske pogodbe 

morajo nadomestiti varnejše pogodbe, kot so recimo pogodbe za nedoločen čas. 

Družbene potrebe se aktivirajo, ko so dosežene fiziološke in varnostne potrebe. Nanašajo se 

na potrebo po druženju – imeti prijatelje, biti ljubljen in biti sprejet s strani drugih ljudi. Zato 
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mnoge organizacije porabijo ogromno denarja za objekte, namenjene dejavnostim zaposlenih 

zunaj plačanega dela (Furnham 1995, 129). Delamo lahko tudi zato, da bi zadovoljili potrebo 

po druženju. Trdimo, da je večina brezposelnih ljudi ekonomsko in družbeno izključenih – ti 

nimajo težav le pri ohranjanju stikov z bivšimi sodelavci, temveč tudi pri navezovanju stikov 

z drugimi ljudmi. 

Potrebe spoštovanja se nanašajo na potrebo človeka po razvoju samospoštovanja in pridobitvi 

spoštovanja drugih (Furnham 1995, 130). Delamo torej zato, da bi bili spoštovani. Zaposleni, 

ki so spoštovani s strani drugih članov družbe, običajno spoštujejo tudi sami sebe. To ne drži 

za tiste ljudi, ki opravljajo specifične oblike dela, kot je stigmatizirano delo, ter za ljudi, ki so 

brezposelni. 

Potrebe samoaktualizacije se sprožijo v primeru, če so dosežene vse štiri predhodne potrebe 

nižjega reda. Nanašajo se na potrebo po samoizpolnitvi – tj. želji postati vse, česar si zmožen. 

Ljudje, ki dosežejo najvišji kreativni potencial, tako predstavljajo najbolj učinkovito uporabo 

človeških virov s strani organizacije. Vendar le redke službe predstavljajo okolje, ki delavcu 

omogoča dosego polne samoizpolnitve (Furnham 1995, 130). A ne glede na to zaposleni lažje 

verjamejo v svoje zmožnosti, medtem ko brezposelni – nasprotno – pogosto dvomijo v lastne 

sposobnosti, saj imajo omejen dostop do okolja, ki bi zadovoljil potrebe samoaktualizacije. 

Fiziološke, varnostne in družbene potrebe so potrebe pomanjkanja. Brez njihove zadovoljitve 

se nismo sposobni razviti v fizično in psihološko zdravo osebo. Potrebe spoštovanja in samo-

aktualizacije so potrebe rasti, ki pomagajo, da oseba raste ter se razvije do polnega potenciala 

(Furnham 1995, 129–130). Potrebe pomanjkanja in rasti lažje zadovoljimo v primeru, če smo 

zaposleni kot brezposelni. Hkrati poudarjamo, da le imeti zaposlitev teh potreb ne zagotavlja. 

Še več, le redke službe omogočajo zadovoljitev vseh petih potreb po Maslovu. Obstaja veliko 

delovnih razmerij, ki zaposlenim ne omogočajo niti zadostne količine (zdrave) hrane in strehe 

nad glavo. Čedalje več je tudi delovnih razmerij, ki so nestabilna in onemogočajo druženje na 

delovnem mestu ter zunaj njega. Delavci zelo pogosto niso spoštovani s strani delodajalcev in 

širše družbe, zato je njihovo dostojanstvo prizadeto – ni presenetljivo, da pogosto podvomijo 

v lastne sposobnosti. Zagovarjamo stališče, da ne zadošča, da smo zgolj zaposleni, relevantno 

je predvsem, na kakšnem delovnem mestu smo zaposleni. Ker le-ta postopoma izginjajo, smo 

prepričani, da je alternative potrebno iskati zunaj zaposlitve, če želimo, da se v bodoči družbi 

razvije čim več zdravih in polno razvitih ljudi. Na tem mestu je smiselno nadaljevati s teorijo 
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potreb po delu, kot jo predstavi Jahoda. Pri tem opozarjamo, da delo interpretira izključno kot 

zaposlitev.  

Leta 1982 je Jahoda razvila teorijo, temelječo na ideji, da je prikrajšanje za prikrite funkcije 

dela vzrok za psihološke stiske brezposelnih. Latentne funkcije dela so naslednje. Prvič, delo 

strukturira čas, medtem ko izguba časovne strukture povzroča zmedo – brezposelni so slabše 

organizirani pri uporabi svojega časa ter bolj depresivni kot zaposleni. Drugič, delo omogoča 

redno izmenjavo izkušenj tudi zunaj nuklearne družine, s čimer je pomemben vir družbenih 

vezi. Najbolj pogost vir zadovoljstva na delovnem mestu je ravno kontakt z drugimi ljudmi. Z 

družbeno podporo se manjša verjetnost bolezni. Tretjič, delo omogoča izkušnjo kreativnosti 

in občutek namena, zato imajo brezposelni občutek, da niso več koristni. Kreativna dejavnost 

daje ljudem občutek zadovoljstva. Zato tudi v primeru, ko delo ni posebej zadovoljujoče, daje 

občutek uspeha. Četrtič, delo je še vir osebnega statusa in identitete. Zaposlitev je pomemben 

pokazatelj družbenega statusa posameznika in njegove družine – brezposelna oseba z izgubo 

zaposlitvenega statusa izgubi identiteto. Posledica brezposelnosti je padec samospoštovanja. 

Petič, delo je vir aktivnosti. Preveč aktivnosti povzroči utrujenost in stres, premalo aktivnosti 

pa vodi v dolgčas in nemir (Furnham 1995, 136).76 

Četudi se deloma strinjamo s trditvami o latentnih funkcijah dela, trdimo, da so pomanjkljive, 

saj ne upoštevajo naslednjih dejstev. Prvič, brezposelni nimajo potrebe po čim bolj učinkoviti 

organizaciji in porabi svojega časa. Drugič, tudi dejavnosti, ki potekajo zunaj plačanega dela, 

so pomembne za vzpostavitev in ohranjanje družbenih vezi. Tretjič, tudi neplačane dejavnosti 

– morda v še večji meri – omogočajo tako izkušnjo kreativnosti kot tudi občutke koristnosti 

in zadovoljstva. Četrtič, pri brezposelnih ljudeh osebni status in identiteta ne izgineta, temveč 

se le spremenita. Identiteta namreč ni nekaj, kar bi se vzpostavilo le z zaposlitvijo. Petič, tudi 

neplačane dejavnosti lahko zahtevajo fizični in mentalni napor posameznika. Če povzamemo: 

latentne funkcije dela, ki odgovarjajo na vprašanje, zakaj ljudje sploh delamo, ne veljajo le v 

primeru zaposlitve, temveč jih je možno posplošiti tudi na druge oblike dela. V nadaljevanju 

bomo poudarili, da ljudje delamo tudi zaradi finančne ali moralne potrebe po delu. Vendar pri 

tem ne trdimo, da sta finančna in moralna potreba po delu edini tovrstni potrebi. Kot smo že 

                                                           
76 Ugotovitve Jahode primerjaj tudi s Furnhamom (1995, 127) – po katerem ljudje delo izvajajo zaradi dohodka, 

aktivnosti in stimulacije, družbenih vezi, strukturiranja časa ter samoizpolnitve –, Anthonyjem (1977, 5–6) – za 

katerega ima delo ekonomski element, predstavlja notranje in zunanje zadovoljujočo dejavnost ter ima moralne 

ali teološke elemente – ter z Ransomom (2005, 22), ki meni, da delo ponuja materialno in psihološko varnost z 

dohodkom, možnost za kreativnost in priložnost za družbeni kontakt. 
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pokazali v drugem poglavju, ljudje delamo tudi zato, ker lahko ima dejavnost dela cilj v sebi 

– tj. praxis. Moralno potrebo po delu izpostavljamo zato, ker jo lahko navežemo na problem 

ideologije dela, ki jo bomo natančneje predstavili v četrtem poglavju. 

2.5.2 Finančna in moralna potreba po delu 

V ekonomskih učbenikih je delo razumljeno kot dejavnost, katere namen je služiti dohodek. 

Ideja izhaja iz prepričanja, da si ljudje želimo brezdelja – lenoba je temeljna značilnost homo 

economicusa –, vendar smo prisiljeni delati, da bi lahko trošili in zadovoljili svoje potrebe 

(Hamilton 2007, 138, 143). Strinjamo se, da je ideja finančne potrebe kot osrednje potrebe po 

delu, ki jo izpostavi Clive Hamilton, posledica razvoja industrijske družbe, kot zagovarjajo P. 

D. Anthony ter Claudia Lenz in Gertrude Postl. 

Prvi je pred skoraj štirimi desetletji izpostavil, da je v industrijskih družbah odnos med delom 

in preživetjem vse pomembnejši. Ljudje delajo, da bi si lahko zagotovili dobrine in storitve v 

zameno za denar, ter celo garajo, da bi jih imeli še več. A po Anthonyju je takšna ekonomska 

teorija dela nezadostna, saj recimo ne pojasni vedenja revnih ali kriminalcev (Anthony 1977, 

5).77 Tudi avtorici soglašata, da industrijske družbe ne določajo procesi političnega odločanja, 

temveč delovanje ekonomije. Osrednji pomen plačane zaposlitve potemtakem ni zadovoljstvo 

pri opravljanju dejavnosti, ampak potreba po dohodku, ki bi ščitil eksistenco delavca (Lenz in 

Postl 2005, 144). Čeprav smo priča transformiranju industrijske družbe v postindustrijsko, se 

teoretiki delovne motivacije ne oddaljujejo od tovrstnega prepričanja. 

Le-ti so mnenja, da lahko delavce potolažimo z denarjem ali nedenarnimi nagradami, vendar 

denar še vedno ostaja ključen razlog za izvajanje dela. Na tej točki Christopher Michaelson še 

izpostavi, da višja plača prinaša večje materialne želje in višje stroške življenja (Michaelson 

2008, 341). Višji življenjski stroški nato zahtevajo višjo plačo, ki jo je možno zagotoviti zgolj 

z intenzivnejšim ali kvalitetnejšim izvajanjem dela, s čimer je začaran krog želja, stroškov in 

dela sklenjen.78 Zato nas paradoks, na katerega opozori Berth Jönsson, ne preseneča. 

Paradoksalno je, da vedno več ljudi dela, vendar jih čedalje manj sprejema delo kot privlačno 

dejavnost. Razlago bi lahko iskali v tem, da delo prinaša zlasti denarno osnovo, ki omogoča 

tudi ukvarjanje z drugimi življenjskimi stili, ki tekmujejo z zaposlitvijo (Jönsson 1982, 120). 

                                                           
77 Ko izrazi nestrinjanje s to teorijo, zavrne prepričanje, da so ljudje revni zgolj zato, ker niso pripravljeni delati 

in garati. 
78 Glej tudi razpravo o odnosu delo-potrošnja-dolg v 5. poglavju. 
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Ne strinjamo se s trditvijo, da dela vse več ljudi, temveč gre predvsem za to, da delamo vedno 

več in kvalitetnejše zaradi razlogov, ki jih izpostavlja Michaelson. Paradoksalno je tudi to, da 

ljudem ni omogočen dostop do denarja, čeprav je, kot je opozoril Marx (2007, 116), potreba 

po denarju »resnična potreba, ki je proizvedena s strani modernega ekonomskega sistema«. Iz 

tega sklepamo, da finančna potreba po delu kot zaposlitvi ni stvar izbire posameznika, ampak 

je predvsem posledica načina delovanja kapitalističnega sistema. 

Problematičnost razumevanja finančne potrebe kot edine potrebe po delu izpostavijo še drugi 

avtorji. Folkert Wilken (1969, 2) kritizira filozofijo trga, po kateri je nagon po delu posledica 

potrebe po denarju, s čimer podcenjuje našo svobodno pripravljenost za delo. Soglašamo tudi 

z Al Ginijem (1998, 710) glede tega, da potrebujemo drugačno vizijo dela, po kateri denar ni 

nikoli zadosten razlog za opravljanje dela ter ne more upravičiti nemoralnih posledic dela. Po 

prepričanju Noona in Blytona (2002, 67), ki ju bomo izpostavili v nadaljevanju besedila, delo 

za večino ljudi predstavlja dejavnost onkraj ekonomskih nagrad. Iz tega razloga zagovarjamo 

stališče, da potrebo po delu ne proizvaja zgolj potreba po denarju. 

Povsem se strinjamo s Hallom, ki meni, da obstajajo raznolike motivacije za opravljanje dela 

in ne le ena sama. Le-te se spreminjajo tudi s časom in življenjsko situacijo (Hall 1986, 119–

120). Da je razumevanje dela kot zaposlitve pri poskusu obravnave vprašanja potrebe po delu 

težavno, izpostavijo Bradleyjeva in ostali (2004, 186), ki opozorijo, da moramo delo postaviti 

v širši družbeni, kulturni in politični kontekst, če ne želimo poudarjati zgolj vidike zaposlitve 

in ignorirati dejstvo, da delo spodbuja ljudi tudi na načine, ki niso le finančni. 

V tem kontekstu ne moremo ignorirati spoznanja Mika Noona in Paula Blytona, ki ju zanima, 

zakaj ljudje delajo ter ali bi še vztrajali pri opravljanju plačanega dela, če ne bi imeli finančne 

potrebe po zaposlitvi. Ugotavljata, da smo prepričani, da ljudje delajo, da bi zaslužili denar za 

preživetje, čeprav je verjetneje, da ljudje delajo, ker si želijo zaslužiti denar za potrošnjo, kajti 

zaposleni ljudje imajo tudi večjo potrošniško moč. Običajno spregledano dejstvo je, da ljudje, 

ki proizvajajo dobrine, dobrine trošijo. Obenem ljudje opravljajo plačano delo zaradi zunanje 

nagrade, kot je npr. denar za nakupovanje, ali notranje nagrade, kot je veselje, zadovoljstvo in 

občutek uspeha. Če so postmaterialisti prepričani, da bomo v prihodnosti delo v čedalje večji 

meri presojali skozi kriterij notranje nagrade, Noon in Blyton trdita obratno – da ni podatkov, 

ki bi potrjevali to tezo. Kljub temu ugotavljata, da bi v primeru odsotnosti finančnih potreb 

večina ljudi še vedno delala (Noon in Blyton 2002, 49–52, 56). To ugotovitev sprejemamo in 

dodajamo, da je vprašanje le, v kolikšni meri in pod kakšnimi pogoji bi bili ljudje, osvobojeni 
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finančnih potreb, pripravljeni delati.79 Ljudje ne delamo le zaradi potrebe po denarju, temveč 

delamo tudi zaradi moralne potrebe po delu, ki jo bomo na tej točki zgolj omenili. Tovrstnim 

vprašanjem bomo namreč namenili več prostora znotraj poglavja o ideologiji dela. 

Strinjamo se z Noonom in Blytonom, da obstajajo dejavniki, ki konstituirajo moralno potrebo 

po delu. Delo naj bi bila dobra, krepostna in dostojanstvena dejavnost, kar pomeni, da obstaja 

tudi moralna dimenzija dela, ki ji običajno pravimo etika dela ter je tradicionalno povezana z 

značilnostmi, kot so marljivost, poslušnost ter resnost. Protestantska etika predstavlja osnovo, 

na kateri je bila zgrajena ideologija dela v povezavi z industrializmom in kapitalizmom.80 Še 

več, etika dela naj bi bila – kakor značilnost številnih kultur – univerzalna človeška vrednota 

(Noon in Blyton 2002, 56–58). 

Vendar do moralne dimenzije dela nista kritična le Noon in Blyton (2002, 63–65), ki menita, 

da moramo zaradi etike dela delo opravljati z veliko več truda in skrbi, kar zahteva fizično in 

mentalno aktivnost, ki mora biti produktivna. Enako stališče zavzame tudi Anthony (1977, 5–

6), ko poudari, da ni dovolj, da je delo opravljeno primerno, delo mora biti opravljeno dobro, 

z navdušenjem in vdanostjo; zato delo interpretira kot moralno ali religiozno dolžnost, ki ima 

abstraktni pomen. Kot smo poudarili, delo ni le dejavnost, ki omogoča dohodek in posledično 

preživetje posameznika. Hkrati jasno izpostavljamo, da to še zdaleč ne pomeni, da podpiramo 

razumevanje dela kot moralne dolžnosti človeka. Ravno nasprotno – v disertaciji bomo zlasti 

kritični do ideje, da je vsako delo tudi dobro in dostojanstveno delo. Obenem opozarjamo, da 

so značilnosti, kot sta marljivost in poslušnost delavca, rezultat disciplinarne dimenzije dela, 

ki jo izpostavljamo v petem poglavju. V naslednjem poglavju bomo podrobneje obravnavali 

problematiko dejavnosti igre, za katero se predpostavlja, da je nasprotje dejavnosti dela. 

                                                           
79 A. R. Gini in T. Sullivan zagovarjata tezo, da bi delavci v veliki večini izbrali delo, četudi ga finančno ne bi 

potrebovali, saj se intuitivno zavedajo, da je delo njihovo znamenje. Študije so pokazale, da bi kar 80 % ljudi še 

naprej delalo79 – četudi bi podedovali dovolj denarja, da jim to ne bi bilo več potrebno –, da bi se izognili stresu, 

ki je posledica mrtvega časa (Gini in Sullivan 1987, 649, 651). 
80 Glej tudi Anthony (1977). 
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3 O IGRI 

Igro lahko interpretiramo kot otroško živahnost (paidia) ali kot dobro regulirano igro (ludus), 

pri čemer premik od paidia k ludus sovpada z razvojem civilizacije. Če se odrasli igrajo, to še 

ne pomeni, da so otročji (Burke 1971, 37, 46). Če ima Richard Burke prav, potem je človek z 

ludus postopno izgradil civilizacijo, kar pomeni, da je igra dejavnost človeškega napredka, ne 

nazadovanja. Po prevladujočem prepričanju velja nasprotno – da je človek zgradil civilizacijo 

s svojim delom, ki ni le najboljša, temveč edina možna pot človeškega napredka. Potemtakem 

se Burkovo razumevanje dejavnosti igre pomembno razlikuje od obstoječega. Da bi zadostno 

izpostaviti bistvene značilnosti igre in s tem podali natančno definicijo igre, se bomo oprli na 

avtorje, kot so Richard Burke, Roger Caillois in Johan Huizinga. Na ta način bomo tudi lažje 

pojasnili razliko med delom in igro. 

3.1 Kaj je igra? 

Prvi od avtorjev definira igro kot »dejavnost, ki je svobodna, popolna sama po sebi in umetna 

ali neresnična«. Prvič, ker je igra svobodna dejavnost, je zunaj notranje ter zunanje prisile. Če 

je nekdo lačen ali prestrašen, ni zmožen igre. Enako velja tudi, če je s strani drugega prisiljen 

sodelovati v dejavnosti. Drugič, igra je dejavnost, ki je popolna sama po sebi, saj je notranje 

zadovoljujoča; zaradi tega profesionalci niso igralci, ampak so delavci. Tretjič, igra je umetna 

dejavnost, saj nasprotuje realnosti, ki vključuje tudi hranjenje in delo. V kompleksnejši obliki 

človeku omogoča, da ne živi le v resničnem svetu, temveč tudi v simboličnih svetovih, ki jih 

ustvari sam. Če so umetnost, religija in filozofija za nekatere, je igra za mnoge (Burke 1971, 

38–39, 41–42). Po Richardu Burku je igra dejavnost, ki je svobodna, notranje zadovoljujoča, 

vključujoča in nasprotuje realnosti dela. Zadnja značilnost pojasni njegovo razumevanje igre 

kot dejavnosti človeškega napredka. Strinjamo se z njegovim spoznanjem, da se posameznik, 

ki je lačen in prisiljen delati, ne more igrati. Takšen človek ni zmožen svobodnega življenja. 

Njegova definicija se deloma razlikuje od Cailloisove, ki izpostavi tudi druge elemente igre. 

Caillois definira igro kakor dejavnost, ki je svobodna (prisilna igra izgubi privlačnost), ločena 

(natančno zamejena s časovnimi in prostorskimi mejami), negotova (razplet igre ni določen), 

neproduktivna (ne ustvarja dobrin in bogastva) in urejena s pravili (veljajo zgolj pravila igre) 

ali fiktivna, pri čemer se zadnji značilnosti izključujeta (Caillois 2003, 148–149). Trdimo, da 

je njegova definicija v delu, ki razume igro kakor dejavnost, ki je časovno in prostorsko jasno 

zamejena, težavna, saj je za postfordizem značilna zabrisanost meje med časom in prostorom 
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dela ter časom in prostorom igre. Igra je časovno in prostorsko jasno omejena zlasti v primeru 

športnih iger. Na tem mestu je smiselno izpostaviti še naslednji značilnosti igre: negotovost in 

neproduktivnost. 

Igra je negotova dejavnost, kajti vsebuje tveganje, zaradi tega je zabavna (Caillois 2003, 145–

146). Problem je, da postfordistična družba postaja vedno bolj negotova in tvegana, vendar za 

razliko od igre ni zabavna. Sprašujemo se, zakaj je igra zabavna in zakaj družba tveganja ni. 

Odgovor lahko najdemo v dejstvu, da lahko iz igre izstopimo kadar koli in jo lahko začnemo 

kadar koli ponovno igrati, saj je ta ponovljiva. Izstop iz družbe ni možen, medtem ko družba 

tveganja ponuja malo priložnosti za resnično nov začetek. 

Caillois meni, da igro »označuje prav to, da ne ustvarja nobenega bogastva, nobene stvaritve. 

Po tem se razlikuje od dela«. Igra predstavlja priložnost za trošenje časa, energije ter denarja 

(Caillois 2003, 143–144), kar je skladno tudi z vlogo potrošnika v potrošniški družbi. Tudi po 

Gibsonu (1997, 110) se igra od dela razlikuje po tem, da je brez produktivnega rezultata. A ta 

razlika med delom in igro, ki jo določa razlikovanje med produktivnim in neproduktivnim, je 

problematična. Zagovarjamo stališče, da igra ni nujno neproduktivna – lahko je produktivna, 

vendar njene produktivnosti ni mogoče izmeriti. V primerih, kjer je produktivnost igre možno 

celo izmeriti, pa je problematično družbeno nesprejemanje igre kot produktivne dejavnosti. 

Podobno težavo smo izpostavili v prejšnjem poglavju, ko smo želeli odgovoriti na vprašanje, 

katero delo lahko ovrednotimo kot produktivno oziroma neproduktivno. Podprli smo stališče, 

ki ga zastopa David Harvie (2003, 31), tj. da je vsako delo lahko produktivno, neproduktivno 

ali celo oboje. Tovrstno prepričanje o (ne)produktivnosti zagovarjamo tudi v primeru igre, saj 

nasprotno od Cailloisa menimo, da je vsaka igra lahko produktivna ali neproduktivna. S tem, 

da je produktivnost dejavnosti igre nesmiselno meriti, se strinja tudi Johan Huizinga. 

Razlage, po katerih igra obstaja le zaradi nečesa drugega, so pomanjkljive, saj se sekundarno 

ukvarjajo z vprašanjem, kaj je sploh igra ter kaj ta pomeni za igrajočega. »Igre se neposredno 

lotevajo z merilnimi postopki eksperimentalne vrednosti, ne da bi namenili pozornost (…) v 

estetskem zasidrani svojevrstnosti igre.« Igra, ki leži znotraj estetskega področja, teži k temu, 

da je lepa in da očara (Huizinga 2003, 10–11, 21). 
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Menimo, da je definicija igre po Huizingi, ki jo bomo podali v nadaljevanju, najbolj precizna. 

Zato jo bomo primerjali z definicijama igre preostalih dveh avtorjev. Huizinga definira igro81 

glede na njene glavne značilnosti: 

kot svobodno delovanje, za katerega čutimo, da "ni tako mišljeno" in je zunaj običajnega 

življenja, pa vendar lahko igrajočega popolnoma prevzame; s katerim ni povezan nikakršen 

materialni interes in s katerim ne pridobivamo nobene koristi; ki se dogaja znotraj posebej 

določenega časa in prostora; ki redno poteka po določenih pravilih in oživlja skupnostne 

vezi; ki se rado odeva v skrivnost ali pa se s preobleko, kot drugačno, ločuje od običajnega 

življenja (Huizinga 2003, 24–25). 

Prvič, igra je svobodno in ne zapovedano delovanje, v katerem najdemo zadovoljstvo. Ker ni 

telesna nuja, jo lahko kadarkoli prekinemo (Huizinga 2003, 17–18). S to opredelitvijo soglaša 

Caillois, ki igro definira kot svobodno in prostovoljno dejavnost, ne kot prisilno dejavnost, ki 

»obstaja le tam, kjer igralci hočejo igrati«. Igralec ima pravico do odhoda, neigranja (Caillois 

2003, 144). Z njuno ugotovitvijo se strinjamo, zato poudarjamo, da so delavci ne-igralci, ker 

si ne morajo privoščiti izstopa iz trga dela, saj nimajo dohodka, ki bi jim garantiral preživetje. 

Odtujeno delo, ki ga opravljajo delavci, ne dovoljuje svobodnega delovanja. Zato delo, ki je 

odtujeno, ne more biti igra. 

Drugič, igra, ki ni pravo življenje, omogoča »izstopanje iz njega v začasno sfero dejavnosti z 

lastno naravnanostjo« (Huizinga 2003, 18). Podobno stališče zavzema tudi Burke (1971), saj 

dejavnost igre razume kot umetno dejavnost, ki nasprotuje realnosti. Do stališč obeh avtorjev 

smo skeptični, saj igra ni namišljena, neresnična dejavnost. Zato se sprašujemo, zakaj igra ne 

bi mogla postati sestavni del realnosti, kot to velja za dejavnost dela. Zagovarjamo namreč 

obratno stališče od obeh avtorjev, saj trdimo, da igra predstavlja zelo pomemben vidik našega 

življenja, v katerega jo je potrebno še bolj intenzivno vključiti. Stališče delno potrjujeta tudi 

naslednji značilnosti igre. 

Tretjič, igra je zunaj procesa neposrednega zadovoljevanja potreb – kot sta prehranjevanje in 

razmnoževanje – in kot brezinteresna dejavnost sledi skupnemu življenju. Četrtič, zato je igra 

zunaj področja neposrednega materialnega interesa (Huizinga 2003, 19–20). Igra – nasprotno 

od odtujenega dela – izgradi skupnost, ki temelji na interesu in koristi politične skupnosti kot 

celote ter ni osnovana na interesu in koristi posameznika. 

                                                           
81 Johan Huizinga (2003, 17) se omeji na igre družbene vrste, tj. na višje oblike igre. 
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Petič, igra je omejena – časovno ter prostorsko. Začne in konča se v določenem trenutku in je 

vedno ponovljiva. Poteka v naprej določenem prostoru, v katerem veljajo posebna pravila 

(Huizinga 2003, 20–21). Kot smo že problematizirali, je tovrstno stališče, ki je povsem enako 

stališču Cailloisa (glej 2003, 148–149), pomanjkljivo, ker ne upošteva zabrisanosti meje med 

časom in prostorom igre ter časom in prostorom dela, značilno za postfordistično ekonomijo. 

Podobno velja tudi za Huizingovo predpostavko o zadnji značilnosti igre. 

Šestič, znotraj igre velja brezpogojen red, kajti igra v »nepopoln svet in v zapleteno življenje 

prinaša začasno popolnost«. Tisti, ki se upirajo pravilom igre, lahko zgradijo novo skupnost z 

novimi pravili igre (Huizinga 2003, 21, 23). Huizinga zanemari dejstvo, da igra ne zahteva le 

reda in pravil, ampak dovoljuje tudi določeno mero kreativnosti. Tako kot imajo svoja pravila 

tekmovalne igre, bi jih morala imeti tudi kapitalistična družba kot tekmovalna družba. Pri tem 

mislimo predvsem na jasno distribucijsko pravilo – ker ima vsakdo pravico do življenja, mora 

imeti tudi pravico do določenega dohodka. S tem bi olajšali preživetje vsakega posameznika 

in znotraj resničnega življenja okrepili element igre. 

Na tej točki omenjamo še eno značilnost igre, ki jih zgoraj izpostavljeni avtorji ne omenjajo, 

vendar po našem mnenju ni irelevantna – tj. da je igra aktivna dejavnost. Enakega mnenja sta 

Bob Black (1991), po katerem igra ni pasivna, in Bertrand Russell (2004, 13), ki opozarja, da 

bi bili ljudje dosti bolj aktivni, če bi imeli več prostega časa in ne bi aktivne energije porabili 

za delo. S tem želimo poudariti, da aktivnost ni zgolj lastnost dejavnosti dela, temveč jo lahko 

pripišemo tudi dejavnosti igre. 

Ugotovili smo, da Burke, Caillois in Huizinga izpostavijo podobne značilnosti igre, pri čemer 

zelo jasno poudarijo, da je dejavnost igre izrazito svobodna dejavnost. Čeprav se strinjamo s 

tovrstno interpretacijo, moramo opozoriti, da lahko to značilnost pripišemo tudi dejavnosti 

dela, kajti vse dejavnosti dela niso nesvobodne. Svobodno delovanje ni značilnost, ki bi lahko 

dejavnost igre ločevala od dejavnosti dela. Če odtujene oblike dela – kar sta lahko zaposlitev 

ali gospodinjsko delo –, omejijo svobodno delovanje posameznika – zaradi česar takšno delo 

ne more biti igra –, to ne drži za oblike dela, ki so neodtujene. Med takšne lahko štejemo tudi 

dobro, etično in smiselno delo, med prve pa nekoristno in umazano delo. Tovrstno ugotovitev 

izpostavi tudi Morton Schoolman (1973, 295–296, 300), ki neodtujitveno človeško dejavnost 
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po Marxu, ki svobodno delovanje človeka kvalitativno razlikuje od odtujenega dela, primerja 

z igro Herberta Marcuseja,82 ki ga bomo izpostavili kasneje. 

Na tem mestu je smotrno poudariti razliko med dejavnostjo igre in dejavnostjo dela, ki smo jo 

že nekoliko nakazali v tem podpoglavju – čeprav soglašamo z zgoraj omenjenimi avtorji, da 

igra predstavlja svobodno dejavnost, moramo opozoriti, da lahko takšno značilnost pripišemo 

tudi dejavnosti dela, ki ni nujno nesvobodna. Da bi pojasnili razliko med dejavnostjo igre ter 

dejavnostjo dela, moramo upoštevati opredelitev dela, ki smo jo podali v drugem poglavju. 

Delo smo definirali kot zavestno dejavnost, ki lahko ima smoter v sebi ali zunaj sebe. Pri tem 

smo se opirali na razlikovanje Aristotela med praxis (dejanje) in ergon (proizvajanje), Marxa 

med praxis in odtujenim delom, med delovanjem in ustvarjanjem po Arendtovi ter političnim 

delovanjem in delom po Virnu. Ker med njihovimi interpretacijami ni bistvene razlike, bomo 

v nadaljevanju besedila uporabljali Marxovo razlikovanje med praxis in odtujenim delom.83 

Igra je dejavnost, ki ima cilj v sebi, saj je – kot zagovarjata tudi Burke in Huizinga – notranje 

zadovoljujoča in ne obstaja zaradi nečesa drugega. Enako velja tudi za praxis po Aristotelu in 

Marxu ter (politično) delovanje po Arendtovi in Virnu. Če imata Caillois in Huizinga prav, je 

igra dejavnost brez stvaritve, tj. predmeta, in ne prinaša nobene materialne koristi, interesa. V 

obeh pogledih sta si igra in delo podobni dejavnosti, vendar se lahko tudi bistveno razlikujeta. 

Igre ne moremo definirati kot dejavnost, ki ima cilj zunaj sebe, kar lahko velja le za delo oz. 

– natančneje – odtujeno delo po Marxu, ergon oziroma proizvajanje po Aristotelu, ustvarjanje 

po Arendtovi in za delo po Virnu. Odtujeno delo v nasprotju z igro ni notranje zadovoljujoče, 

kajti običajno stremi k ustvarjanju dobička. V podpoglavju, ki sledi, bomo skušali podrobneje 

odgovoriti na vprašanje, ali sta dejavnosti igre in dela lahko združljivi. 

3.1.1 (Ne)združljivost igre in dela 

Zanimivo je opažanje Margaret Mead, da številni narodi ne poznajo dihotomije med delom in 

igro. Kot primer navaja prebivalce indonezijskega otoka Bali, za katere je beseda delo hkrati 

beseda za praznike, festivale in gejevske dejavnosti (Mead 2005a, 136). Ne glede na to ostaja 

dejstvo, da se v nekaterih drugih družbah, kamor uvrščamo tudi našo, dihotomija med obema 

dejavnostma ohranja. Tega dejstva se zaveda tudi Hannah Arendt (1996, 128), ki izpostavlja, 

                                                           
82 Podrobneje o delu in svobodi pri Marcuseju in Marxu glej tudi Andrew (1970). 
83 Uporabili bi lahko tudi katero koli drugo razlikovanje omenjenih avtorjev. 
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da skoraj vse teorije dela definirajo delo kot nasprotje igre – delo je dejavnost, ki jo moramo 

jemati smrtno resno, medtem ko lahko ostale dejavnosti razumemo kot igro, v kateri se »zares 

izraža svoboda življenja samega«.84 

V besedilu nasprotujemo temu prepričanju in zagovarjamo stališče Richarda Burka. Burke je 

prepričan, da igra ni dejavnost, ki predstavlja popolno nasprotje delu, saj delo kot kreativna 

dejavnost ni nujno težko, neprijetno opravilo – igra in delo sta tako celo združljivi dejavnosti, 

zato ne preseneča, da so nekatere dejavnosti mejne in jih zaradi tega težko uvrstimo med igro 

ali delo. Posameznik se namreč lahko igra med delom ali dela med igro (Burke 1971, 37, 43–

46; glej Berneri 1997, 81), kar pomeni, da se omenjeni dejavnosti lahko prepletata.85 Še več, 

prepričan je celo, da je življenje, ki vključuje obe dejavnosti hkrati, najbolj srečno življenje. 

Richard Burke zagovarja tezo, da najsrečnejši niso tisti, ki zgolj delajo in se ne igrajo, ali tisti, 

ki se zgolj igrajo in ne delajo, ampak tisti, katerih dejavnosti združujejo elemente dela in igre. 

Posameznika torej najbolj zadovolji delo, ki vsebuje svobodo igre, in igra, ki je namenska ter 

disciplinirana kot delo – dobro življenje mora vključevati obe dejavnosti. Delo, ki dovoljuje 

kreativnost, avtonomijo in notranje zadovoljstvo, prispeva k naravi igre. Tudi dejavnost igre 

zahteva inteligenco, vztrajnost in iznajdljivost. Ker zadovoljujoča dejavnost vsebuje elemente 

dela in igre, je smiselno vzpostaviti skupnost, v kateri bi se vsi igrali pri delu in delali pri igri 

(Burke 1971, 33, 47). Delo, ki po Burku ne vključuje svobode igre, razumemo kot odtujeno 

delo, medtem ko kreativno in notranje zadovoljujoče delo razumemo kakor neodtujeno obliko 

dela. Z igro je torej združljivo le neodtujeno delo. Kot smo že omenili, podobno prepričanje o 

združljivosti igre in dela zagovarja tudi Marcuse. 

Če Marcuse podpira Marxa glede neobstoja večnih zakonov družbenega življenja in možnosti 

transformacije družbenih struktur, pa skritizira njegovo prepričanje o ločenosti igre in dela – 

Marcuse spoji delo in igro, vendar tudi nasprotuje prevladujočemu dualizmu delo-prosti čas, 

ki izhaja iz weberjanske tradicije. Zato teži k zbliževanju dela in igre, ki ne zahteva ukinitve 

produktivnosti dela in ukinitve kreativne individualnosti. To zbliževanje ne sme biti posledica 

ideologije, ki bo zahtevala odtujitev v zameno za kasnejšo osvoboditev od dela. Še zlasti zato 

zagovarja novo delitev dela, katere posledica bo erotizirano neodtujeno delo kot osnova nove 

družbene strukture, ki bo lahko nadomestila kapitalizem in državni socializem (Agger 1979, 
                                                           
84 Bob Black (1991) razliko med igro in delo vidi v tem, da je igra prostovoljna, delo pa prisilna dejavnost. 
85 Nekateri avtorji celo trdijo, da je igra najboljši substitut za delo. Po Tonyju Gibsonu (1997, 110) mora človek, 

ki nima potrebe po delu, najti nadomestek za delo v obliki igre, da bi uspel ohraniti psihično in fizično zdravje. 
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192–195, 207).86 Kot smo izpostavili, igra in delo nista vedno združljiva, saj odtujeno delo ni 

združljivo s svobodno igro. V takih primerih je odtujeno delo potrebno transformirati v igro. 

3.1.2 Transformacija odtujenega dela v igro 

Takšno stališče podpira tudi Black (1991), po katerem lahko delo spremenimo kvantitativno, 

tj. znebiti se nekoristnega dela, ter kvalitativno, tj. koristno delo pretvoriti v igro.87 Da lahko 

ljubezen do dela razumemo kot rezultat kvalitativnega napredka, pri katerem delo postaja igra 

in ne garanje, potrjuje tudi Camillo Berneri (1997, 81). Na tem mestu moramo jasno poudariti 

nestrinjanje z Zygmuntom Baumanom, ki odsotnost meje med zaposlitvijo in hobijem razume 

kot transformacijo odtujenega dela v igro. 

Po njegovem mnenju cilj ni skrajšanje delovnega časa, temveč brisanje meje med zaposlitvijo 

in hobijem, med delom in počitkom ter dvigniti delo na raven najbolj zadovoljujoče zabave. 

Kot primer omenja deloholike, ki jih ni med sužnji, temveč so med uspešnimi (Bauman 1999, 

34). V omenjenem primeru ne gre za transformacijo odtujenega dela v svobodno igro, temveč 

za manifestacijo ideologije dela, ki jo bomo podrobno definirali v naslednjem poglavju. Zato 

na tem mestu zgolj poudarjamo, da je težko določiti jasno mejo med učinki ideologije dela in 

dejansko transformacijo dejavnosti dela v igro, čeprav gre za diametralno nasprotna procesa. 

Transformacija odtujenega dela v svobodno igro nima veliko opraviti z ideologijo dela, ki nas 

prepričuje, da je vsako delo – tudi odtujeno – svobodna igra. Zato menimo, da transformacijo, 

o kateri razpravljamo, bistveno bolje interpretira Ron Rothbart. 

Ko je komunistični utopist Fourier prvič formuliral pravico do dela, ni mislil na garaško delo 

v kapitalističnih tovarnah, ampak na opravila, ki posameznika veselijo. Rothbart napoveduje, 

da bo s socialno revolucijo življenje posameznika postalo njegova svobodna kreacija, ki ne 

bo pripadala kapitalu. »Družbena reprodukcija se ne bo več nadaljevala kot (…) prisilno delo, 

pač pa kot prostovoljna aktivnost svobodnih« (Rothbart 1985, 370–371). Trdimo, da Fourier 

s svojo formulacijo pravice do dela dejansko formulira pravico do igre. Da bi pravico do igre 

priznali vsem članom družbe, mora brezdelje postati družbeno sprejemljivo. 

                                                           
86 Delo in erotiko povezuje tudi Camillo Berneri (1997, 81), po katerem obstaja človeku inherenten instinkt dela, 

ki je manifestacija erotičnega instinkta. 
87 Le malo dela služi »koristnemu namenu, neodvisnemu od obrambe in reprodukcije sistema dela«, medtem ko 

večino dela služi neproduktivni trgovini in družbenem nadzoru (Black 1991). 
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3.2 Brezdelje 

Da je brezdelje problematična dejavnost, je razvidno v stališču Thomasa Mora (2009, 68), ki 

v Utopiji jasno poudari: »Kjerkoli si, vedno moraš delati. Nikoli ni opravičila za brezdelje«, 

kajti kdor ne opravlja dela, ne dobi obroka. V tej trditvi lahko razberemo prepričanje, ki ima 

izvor v ideji svetega Pavla »kdor ne dela, naj ne jé« – če smo natančni: »kdor noče delati, naj 

tudi ne jé« (Biblija.net) –, kar pomeni, da ne obstaja brezplačno kosilo. Zavedamo se tudi, da 

je potrebno upoštevati zgodovinski kontekst, ki je vplival na razvoj tovrstnega stališča Mora 

glede vprašanja brezdelja. Njegovo stališče kljub temu omenjamo, ker želimo poudariti, da se 

takšna logika ohrani vse do danes. Trdimo, da je tovrstno razumevanje brezdelja težavno, kar 

zaznajo tudi avtorji, kot so Anthony, Meadova in Heckscher. 

Medtem ko prvi opozori, da je brezdelje pogosto razumljeno kot ključni družbeni problem, ki 

lahko vodi v državljanski konflikt, prestopništvo ali revolucijo (Anthony 1977, 9), Meadova 

izpostavi prevlado prepričanja, da je brezdelje zlo, ki škodi skupnosti in koristi posamezniku, 

kar lahko zasledimo tudi skozi debate o UTD (Mead 2005a, 134, 136). Z njo bi se strinjal tudi 

August Heckscher (1997, 129–130, 135), ki predstavi bistveno razliko v dojemanju brezdelja 

s strani antičnih Grkov, za katere – skupno – brezdelje predstavlja izvor svobode, in moderno 

zgodovino, v kateri – individualno – brezdelje redkeje interpretiramo kot enega od elementov 

svobode. Soglašamo lahko z obema avtorjema, da čas brezdelja pogosto porabimo sami in ne 

z drugimi ljudmi. Ker brezdelje v antični Grčiji predstavlja drugačno dejavnost kot v moderni 

zgodovini, lahko sklepamo, da brezdelje ni enoznačna dejavnost. Ker nam je bližje antično 

razumevanje brezdelja, sprejemamo stališče Russela, da je brezdelje nasprotje nesvobodnega, 

suženjskega dela.88 

Ko je Russel že leta 1932 v eseju z naslovom In Praise of Idleness zagovarjal stališče, da je v 

modernem svetu storjena ogromna škoda zaradi prepričanja, da je delo krepostno, je poudaril 

sistemsko samoumevnost zaželenosti dela. Menil je, da »moralnost dela je moralnost sužnjev 

in moderni svet ne potrebuje suženjstva«. Kot je mogoče razbrati iz samega naslova eseja, je 

Russell brezdelje celo poveličeval (Russell 2004, 1, 3–5, 7). Čeprav se strinjamo z zapisanim, 

brezdelja ne poveličujemo. Kot smo že omenili, menimo, da mora brezdelje postati družbeno 

sprejemljiva dejavnost, da bi na družbenem pomenu lahko pridobila tudi dejavnost igre. 

                                                           
88 Podobno prepričanje kot Russel, zagovarja tudi T. V. Smith (1924, 543, 552–553), po katerem dobro življenje 

vključuje brezdelje in ne dela, ki degradira osebnost in ga nihče ne želi izvajati. 
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Našemu prepričanju – da je brezdelje dejavnost, nasprotna nesvobodnemu delu – nasprotujeta 

Meadova in Heckscher. Po Margaret Mead (2005a, 141, 143) se moramo znebiti dihotomije 

med brezdeljem in delom, če se hočemo izogniti družbi brez dostojanstva in vključenosti, saj 

vsakdo prispeva, kar družba potrebuje. Za Meadovo sta za polnost participacije potrebna delo 

in prosti čas hkrati. Heckscher (1997, 129–130, 136) meni, da je najbolj zdrava mešanica dela 

in brezdelja – ker se ljudje ne morejo izogniti izmenjavanju obdobij praznine in pasivnosti ter 

nujnosti in pritiska, skušajo najti pol-obvezne naloge, kot so prostovoljne dejavnosti. Avtorja, 

ki ju na tem mestu izpostavljamo, interpretirata delo kakor nesvobodno, odtujeno obliko dela. 

Če se lahko strinjamo z Meadovo, da zaposlitev omogoča sodelovanje, je potrebno poudariti, 

da je narava sodelovanja na delovnem mestu problematična, ker je nesvobodna – sodelovanja 

pri zaposlitvi ni smotrno enačiti s sodelovanjem pri brezdelju. Obenem prosti čas ni nujno čas 

brezdelja, kar še posebej velja v postfordistični družbi. Ne strinjamo se s Heckscherjem, da je 

čas brezdelja dejansko čas praznine in neaktivnosti. Trdimo ravno obratno, da je čas brezdelja 

običajno čas, ki je aktiven in poln svobodnih dejavnosti. Zato njuno predpostavko zavračamo. 

Opozorimo lahko tudi, da nekateri avtorji89 ne upoštevajo razlike med brezdeljem ter prostim 

časom. Zato bomo skušali – vsaj površno – izpostaviti problematiko prostega časa. 

Do problematike prostega časa je še zlasti kritičen Bob Black, ki trdi, da je prosti čas »nedelo 

zavoljo dela. Prosti čas je čas, ki je porabljen za okrevanje po delu (…). Glavna razlika med 

delom in prostim časom je, da pri delu vsaj prejmeš plačilo za svojo odtujitev in izčrpanost«, 

medtem ko prosti čas delodajalca ne stane nič, ker je namenjen pripravam, odhodu, prihodu 

in okrevanju po delu (Black 1991). Podobno kot Black razmišlja tudi Meadova, ki meni, da je 

osrednji namen počitka pripraviti posameznika za ponovno delo, zato počitek ni smotrn, če ni 

opravljenega dovolj dela (Mead 2005a, 136–137). Strinjamo se, da je prosti čas lahko odtujen 

čas, pri katerem delavec za priprave na delo in okrevanje po delu ne prejme denarne nagrade. 

Drži tudi, da je želja po produktivnosti vpeta v prosti čas, zato mora biti takšen čas vedno tudi 

produktiven čas. Obenem smo prepričani, da prosti čas vključuje tudi svobodno komponento, 

ki jo Black in Meadova zanemarjata. Ta komponenta je pri brezdelju bolj izrazita. Brezdelje 

običajno ni odtujen čas, temveč čas, ki je zapolnjen s svobodnimi dejavnostmi. 

                                                           
89 Glej Mead (2005a). 
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3.3 Lenoba 

Ker naša družba ne tolerira brezdelja, nas obče prepričanje o obstoju relativno velike skupine 

ljudi, ki se izogiba kakršnem koli delu, ne preseneča – ponavadi jih imenujemo lenuhi. Dober 

opis lenuha poda Colin Patrick Farrelly (2007, 154, 160), ko zapiše, da je lenuh egoist; lenuh 

nasprotuje workfare90 politikam, ni pripravljen žrtvovati prostega časa za tiste, ki so ranljivi; 

lenuh je nepravičen, saj ga ne zanimajo interesi drugih, a pričakuje, da bo njegov brezdelno-

intenziven življenjski slog financiran z njihovim trdim delom. Podobno prepričanje o lenuhih, 

ki sega v začetek 16. stoletja, poda tudi Thomas More. 

More poudari, da je velik del populacije brezposeln – ženske, duhovniki, bogati in »berači, ki 

so povsem zdravi in močni, vendar se pretvarjajo, da so bolni, kot izgovor za lenobo«. Ko jih 

seštejemo, ugotovimo, kako malo ljudi dejansko proizvaja tisto, kar človeštvo troši. Zanimivo 

je, kako malo jih opravlja nujno delo (More 2009, 57). Kljub temu da upoštevamo duh časa, v 

katerem je More zapisal te misli, smo kritični do njegovih besed. Pri tem se opiramo stališče, 

ki ga predstavi Camillo Berneri. 

Številni leni ljudje sledijo naslednjemu motu: »Ko je delo prijetno, življenje je lepo. Najdi mi 

prijetno delo in jaz bom delal.« Lenoba ni le stvar brezbrižnosti, temveč je zavrnitev dela, ki 

zahteva stalno pozornost in generira dolgčas (Berneri 1997, 72, 81). Delavec bo rad opravljal 

prijetno delo, četudi je po naravi ali priučeno len. Če nekdo noče opraviti dela ali ga opravlja 

z nejevoljo, potem problem ni nujno v trdoglavosti delavca, temveč v naravi dela, ki ga mora 

opraviti. Pri tem ne zagovarjamo, da ne obstajajo ljudje, ki jih označujemo za lenuhe, temveč 

želimo poudariti, da verjetno predstavljajo izredno majhen del populacije. Obenem obstajajo 

ljudje, ki niso lenuhi, vendar zavračajo nekatere oblike dela iz razlogov, ki jih opiše Berneri. 

Problematiko lenobe omenjamo tudi zato, ker se nanaša na eno glavnih kritik UTD, po kateri 

bi ljudje, ki bi ga prejemali, postali leni. To predpostavko zavračamo, pri čemer se sklicujemo 

na ugotovitev Ericha Fromma. 

Po Erichu Frommu je to stališče utemeljeno »na napaki, da je lenoba lastna človekovi naravi; 

dejansko bi bilo razen nevrotično lenih ljudi zelo malo takšnih, ki ne bi želeli zaslužiti več, 

kot je minimum, in ki bi dali prednost brezdelju pred delom« (Fromm 1970, 270). Človek je 

po naravi pripravljen delati, kajti ko dela, aktivira svoj duhovni del, še dodaja Folkert Wilken 

(1969, 3). Ljudje po naravi niso lenuhi. V današnji družbi bi si določeno stopnjo lenobe lahko 

                                                           
90 Socialna politika, ki socialno pomoč pogojuje s pripravljenostjo osebe na opravljanje (ne)plačanega dela. 
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celo privoščili že zaradi tehnološkega napredka, ki prispeva k večji produktivnosti. Če je bilo 

v času Thomasa Mora pomanjkanje nujnih dobrin stalnica, dandanes živimo v družbi izobilja.  

Ne glede na to se moramo strinjati, da je pričakovanje družbenega odobravanja lenobe zaradi 

razvoja tehnologije problematično ali celo iluzorno. Kot je opozoril Paul Lafargue (1985, 61), 

razcvet tehnologije ni prinesel brezdelja, saj človekova »sla po delu spreminja osvobojevalni 

stroj v orodje zasužnjevanja svobodnih ljudi (…). Vsaka minuta pri stroju torej ustreza stotim 

uram delavkinega dela; ali pa vsaka minuta strojevega dela daje delavki deset dni počitka«, 

zato je delavka prisiljena v nesmiselno in ubijalsko tekmovanje s strojem.91 Soglašamo, da je 

človek namesto možnosti brezdelja izbral tekmovanje s stroji oziroma tehnologijami, ki ga ni 

zmožen zaključiti kot zmagovalec. Menimo, da razlog tiči v odnosu kapital-delo. Medtem ko 

je lenoba kapitalistov sprejemljiva, tega ne moremo trditi za lenobo proletariata. 

3.3.1 Lenoba kapitala in delo proletariata 

»V naši družbi tisti, katerih materialni standardi življenja so najvišji, bolj pogosto kot ne niso 

nikoli delali v svojem življenju« (Richards 1997a, 171). Njihovo brezdelje ni nikoli družbeno 

problematizirano, kar ne velja za delo in brezdelje tistih, katerih standard življenja je najnižji. 

V primeru nezmožnosti dela ali izbire brezdelja bi bili nemudoma označeni za lenuhe. Čeprav 

je delo, ki ga opravljajo, najmanj cenjeno in celo stigmatizirano, najslabše plačano in najmanj 

notranje nagrajujoče, je družbeno nesprejemljivo, če so delomrzneži. 

Naše stališče podpirata tudi Marx in Engels (2009, 116), ki potrjujeta, da v meščanski družbi 

ne pridobivajo tisti, ki delajo, temveč tisti, ki ne delajo. Lafargue celo meni, da se je delavski 

razred pustil indoktrinirati, zaradi česar je »kapitalistični razred obsojen na lenobo in prisilno 

uživanje, na neproduktivnost in presežno porabo«. Ti ljudje »se izključno ukvarjajo s tem, da 

jedo delo drugih v obliki zemljiške rente, obresti, dividend«. Zato ti zavračajo spremembe, ki 

vsiljujejo delo in omejujejo užitek. Da bi kapitalistom vsilili delo, so proletarci razvili geslo 

»kdor ne dela, naj ne jé«. Vendar je delo potrebno preprečevati, ne vsiljevati (Lafargue 1985, 

62–64, 70). Medtem ko je lenoba kapitalistov, ki ni družbeno problematizirana, samoumevna, 

je lenoba revežev problematična, čeprav s svojim delom vzdržujejo razred bogatih. Strinjamo 

se s predlogom, ki ga predstavi Lafargue, po katerem rešitve ni smiselno iskati v vsiljevanju 

odtujenega dela kapitalistom, ampak v omejevanju takšnega dela, kar ne velja zgolj za razred 

kapitalistov, temveč tudi za razred proletarcev – geslo »kdor ne dela, naj ne jé« ni le zamisel 

                                                           
91 Podrobneje o vplivu tehnologij na delovna mesta glej šesto poglavje. 
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kapitalistov, da bi si podredili delo proletariata, ampak tudi zamisel proletariata, da bi kapital 

prisilil k družbenemu prispevku. 

Po Lafargueju je delo razvada delavskega razreda, ki »mu vlada in ponižuje njegovo naravo«. 

Zato delavski razred ne sme zahtevati »Človekove pravice, ki so samo pravice kapitalistične 

eksploatacije« in »Pravico do dela, ki je samo pravica do bede«, temveč jih mora nadomestiti 

s Pravicami do lenobe in »ukrotiti prismuknjeno strast delavcev do dela« (Lafargue 1985, 60, 

73). Kot pravi odgovor na pravico do dela potemtakem predlaga pravico do lenobe.92 

Če bi želeli najti delo za vse neproduktivneže, bi morala kapital in delavski razred neskončno 

povečati zmožnost porabe (Lafargue 1985, 70). S tem bi bila politika izjemne proizvodnje in 

potrošnje tudi ekološko vprašljiva. Danes lenobo in brezdelje zaničujemo, v prihodnosti pa bi 

lahko postali nekaj bolj vsakdanjega, zaželenega ali celo nujnega.  

                                                           
92 Glej tudi Black (1991). 
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4 O IDEOLOGIJI DELA 

4.1 Ideologija 

Koncept ideologije ima dolgo tradicijo. Lahko ga zasledimo že v besedilih Karla Marxa, ki so 

imela izredno velik vpliv na prihodnja razmišljanja o ideologiji, ter pri drugih avtorjih, kot sta 

Louis Althusser in Antonio Gramsci. Marx93 je obenem prvi, ki uporabi pojem ideologije kot 

ključni politični pojem. Strinjamo se s stališčem Andrewa Heywooda, po katerem ne obstaja 

enotna definicija ideologije, temveč le kolektivne, tekmujoče definicije ideologije (Heywood 

2007, 5). Zato menimo, da je še toliko težje podati enoznačno definicijo ideologije dela. 

Ko obravnavamo vprašanje ideologije, ne smemo prezreti Althusserja (glej 2000), po katerem 

je ideologija razumljena kot struktura brez zgodovine in individuum kot ideološki subjekt, ki 

se prepozna v interpelaciji. Če Althusser govori o ideologiji od zgoraj, Lukacs obratno govori 

o spontani ideologiji od spodaj. Foucault nikoli ne uporabi termina ideologija, ampak opozori 

na discipliniranje, ki deluje na ravni mikro-moči in določi točko, kjer se moč vtisne direktno 

v telo in tako obide ideologijo. V današnjem kapitalizmu, je prepričan Žižek, moč ideologije 

pojema, saj jo sistem pri svoji reprodukciji obide, ker se raje zanaša na ekonomsko nasilje ter 

pravne in državne regulacije (Žižek 1994, 13–14, 18). Če sta stališči Althusserja in Lukacsa o 

ideologiji povsem nasprotni, avtorji, kot je Foucault, zanikajo sam obstoj ideologije. Žižek si 

ne izposodi zgolj Althusserjeve ideje ideoloških aparatov države, ampak tudi Lukacsevo idejo 

spontane ideologije. Zato se bomo v nadaljevanju opirali na njegovo interpretacijo ideologije. 

Žižek v delu Mapping ideology sprva kategorizira pojme, ki so povezani z ideologijo. Prvič, 

ideologija je kompleks idej, kakršne so teorije ali prepričanja. Drugič, nanaša se tudi na svojo 

materialnost, tj. ideološke aparate države. Tretjič, najtežje opredeljiva je spontana ideologija. 

Če je osnovna definicija ideologije definicija Karla Marxa, da »tega ne vedo, toda to počno«, 

za Žižka ideologija ni napačna zavest (Žižek 1994, 9, 312; Žižek 2010, 12, 19). Nestrinjanje z 

Marxovim razumevanjem ideologije jasno izrazi z naslednjimi besedami.94 

                                                           
93 V Komunističnem manifestu sta Karl Marx in Friedrich Engels (2009, 120) med drugim zapisala: »Vladajoče 

ideje kake dobe so bile vedno le ideje vladajočega razreda«. 
94 Slavoj Žižek (1994, 312–313; 2010, 20) daje prednost definiciji ideologije Petra Sloterdijka, po kateri »prav 

dobro vedo, kaj počno, toda to še vedno počno«. 
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Ideologija ni sanjska iluzija, ki jo zgradimo za to, da se izognemo neznosni realnosti; v svoji 

temeljni razsežnosti je fantazemski konstrukt, ki služi kot opora sami naši "realnosti" (…) in 

na ta način maskira neko neznosno, realno, nemožno jedro (…). Funkcija ideologije ni v 

tem, da nam ponudi možnost pobega iz naše realnosti, ampak da nam ponudi družbeno 

realnost samo kot pobeg od nekega travmatičnega, realnega jedra (Žižek 2010, 32–33). 

Medtem ko Marx postavi jasno mejo med realnostjo in ideologijo, ki jo razume kot iluzijo, tj. 

napačno zavest, po Žižku obstaja specifičen odnos med realnostjo in ideologijo. Po njegovem 

mnenju je iluzija tista, ki strukturira realnost. Ko odvržemo očala ideologije, ne vidimo stvari, 

kakršne so, kajti realnost se ne more reproducirati brez ideološke mistifikacije. Ni jasne meje 

med ideologijo in realnostjo: ideologija deluje v vsem, kar izkusimo kot realnost (Žižek 1994, 

8, 17, 312, 316). Če je njegovo stališče pravilno, lahko sklepamo, da ima vsaka realnost svojo 

ideologijo. Realnost lahko spremenimo le v primeru, če spremenimo njeno ideologijo. Izstop 

iz ideologije je namreč problematičen.95 Zato nas prikritost ideologije ne preseneča – bolj kot 

je ideologija prikrita, bolj učinkovita je. 

Predpostavko, da je ideologija najbolj učinkovita takrat, kadar je ne zaznamo, je zagovarjal že 

Gramsci. Hkrati jo sprejema Žižek (1994, 8, 19), za katerega se ideologija v pravem pomenu 

besede pojavi samo z delitvijo dela in razredno delitvijo – tj. ko ideje upravičujejo obstoječe 

odnose dominacije; zato mora logika upravičevanja odnosov dominacije ostati skrita, da bi je 

učinkovita. 

Anthony, kot Žižek in Gramsci, izpostavlja, da je ideologija najuspešnejša, ko »ni prepoznana 

kot taka, sistem prepričanj in predpostavk tako močno del vsakodnevnega življenja, da ni niti 

razpoznaven«. Doda še, da so ideologije »bolj učinkovite, ko je njihov poziv prikrit in njihovi 

nameni popačeni«. Delo je tako zelo »vsakdanje, da verjamemo, da je stvar zdrave pameti in 

splošnega dogovora; naše predpostavke o njem so tako osnovne, da jih niti ne prepoznamo 

kot predpostavke« (Anthony 1977, 3–4). V podpoglavju, ki sledi, želimo pokazati, da obstaja 

prikrita ideologija, ki poskrbi, da dela ne prepoznamo kot problematičnega. Z njeno pomočjo 

postane delo celo poveličevana človeška dejavnost. Vendar nekoč temu ni bilo tako. 

                                                           
95 Poskus izstopa iz ideologije nas potegne nazaj v njo. Ko se ji skušamo izogniti, se pojavi, vendar se ne pojavi 

tam, kjer jo pričakujemo (Žižek 1994, 3–4, 6, 10). 
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4.2 Ideologija dela 

V preteklosti delo ni imelo pozitivne konotacije, saj so imele tradicionalne družbe negativen 

odnos do dela (glej Anthony 1977). Klasični stari vek je zaničeval delo. »Zaničevanje dela je 

prvotno veljalo samo za dejavnosti, ki so bile neposredno povezane z življenjskimi potrebami 

in zato niso zapustile (…) nobene stvaritve«. Kdor je opravljal delo, ta je bil suženj nujnosti 

(Arendt 1996, 83, 86). Soglašamo z Baldryjem in ostalimi (2007, 32), da je dejavnost dela po 

paradigmatskem premiku postala pozitivna in celo osvobajajoča izkušnja, čeprav se dejansko 

razvijejo povsem nove oblike nadzora. Tovrstno stališče podprejo tudi številni drugi avtorji – 

na tem mestu naštevamo le nekatere od njih. 

Po Arendtovi (1996, 87) je novi vek je poveličeval delo in postavil animal laborans na mesto 

animal rationale. Da je dejavnost dela, ki je bila nekoč vulgarna, postala plemenita dejavnost, 

izpostavi Offe (1985a, 130). Podobno ugotavlja tudi Parker (2002, 221), za katerega je delo –

– četudi slabo plačano, odtujeno in destruktivno – postalo artikulirano kot vrlina. Do takšnega 

paradigmatskega preloma pride tudi med teoretiki. 

V teoriji se je vzpon dela iz najbolj zaničevane dejavnosti v najbolj cenjeno dejavnost začel z 

Lockom, ki je ugotovil, da je delo vir lastnine, nadaljeval s Smithom, za katerega je delo vir 

bogastva, ter dosegel najvišjo točko z Marxom, po katerem je delo vir produktivnosti (Arendt 

1996, 102–103). Pomembno vprašanje ostaja, zakaj sploh pride do paradigmatskega preloma, 

pri katerem zaničevano delo postane poveličevano delo. Menimo, da je razlog smiselno iskati 

v postopnem razvoju ideologije dela. 

Čeprav ima koncept ideologije dolgo tradicijo, ni veliko znanstvenih besedil, ki bi se celovito 

ukvarjala z vprašanjem ideologije dela. Zato bomo v nadaljevanju besedila skušali ideologijo 

dela natančneje obrazložiti. Osrednje teoretično izhodišče, iz katerega izhajamo, je delo P. D. 

Anthonyja The Ideology of Work iz leta 1977. 

Omenjeni avtor poskuša preučiti načine razvoja naših idej o delu in vrednote, ki predstavljajo 

temelj predpostavk o relevantnosti dela – še posebej ga zanimajo spodbude, ki pripomorejo k 

učinkovitemu in zagnanemu izvajanju dela. Želel je pokazati, da so trditve o delu ideološke. 

Mnogi zgodovinski in sodobni pogledi na delo, ki naj ne bi bili sporni, so ideološko obarvani, 

zato vplivajo na vedenje podrejenih (Anthony 1977, 1–2). Takšno stališče zavzema tudi Kuic 

(1981, 439), po katerem ima glorifikacija dela »znamenja ideološke pozicije«. Prevladujoče 

trditve o delu so torej družbeni konstrukti in niso rezultat naravne ter nespremenljive danosti. 
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Kot smo že poudarili, je težko podati enoznačno definicijo ideologije dela. Zato na tem mestu 

navajamo razumevanja takšne ideologije s strani različnih avtorjev, ki nam bodo v pomoč pri 

poskusu bolj natančne opredelitve ideologije dela. 

Čeprav se strinjamo z naslednjo ugotovitvijo Antonia Gramscija, opozarjamo, da je za poskus 

opredelitve ideologije dela nezadostna. Zanj je ideologija dela »politično motivirana in izvira 

iz kulturnih praks ter diskurzivnih strategij, ki jih v veliki meri širijo kulturni agenti«. Naloga 

le-teh je pronicati v »misli in dejanja podrejenih populacij z namenom vzpostavitve kulturne 

hegemonije, s katero lahko vlada upravlja preko konsenza namesto prisile« (Kurtz in Nunley 

1993, 765). Bolj kot na vprašanje, kaj je ideologija dela, odgovarja na vprašanje kako deluje. 

Zato potrebujemo dosti bolj konkretno definicijo dela. Kot primer izpostavljamo definiciji po 

Gorzu in po Anthonyju. 

Verjamemo, da André Gorz problematizira ideologijo dela, ko zapiše: »Nekakšna ideologija 

(…) je nalagala vso politiko, ki ne prizna dejstva, da vseh ni več mogoče polno zaposliti in da 

plačano mezdno delo ne more biti več niti cilj niti glavna dejavnost v življenju« (Gorz 1985a, 

128). Anthony (1977) ideologijo dela definira kot mehanizem, ki delavce mobilizira tako, da 

jih na (ne)prikrit način sistematično spodbuja k predanosti ter angažiranosti za delo. Njegovo 

razumevanje te ideologije nam lahko koristi v nadaljevanju – tako lahko recimo izpostavimo 

njegovo interpretacijo vzrokov za že omenjen paradigmatski prelom, pri katerem zaničevano 

delo postane poveličevano. Pred tem moramo podati lastno definicijo ideologije dela. 

Pri tem lahko izhajamo iz naše definicije dela. Delo smo opredelili kot zavestno dejavnost, ki 

ima cilj v sebi (praxis) ali zunaj sebe (ergon). Kot prevladujočo obliko dela, ki ima cilj zunaj 

sebe, lahko razumemo zaposlitev; ta daje prednost ekonomskemu delovanju vsakega človeka, 

ki zasleduje ustvarjanje dobička. Mnoge oblike dela, ki imajo – nasprotno – cilj v sebi, dajejo 

prednost etičnem delovanju, kar pomeni, da posamezniku omogočajo, da skozi dejavnost dela 

stori tisto, kar je prav, pri čemer lahko doživi notranje zadovoljstvo, kot jo lahko recimo nudi 

dejavnost igre. Poudariti moramo, da tudi nekatere zaposlitve za nekatere osebe predstavljajo 

dejavnost, ki ima cilj v sebi. In nasprotno – tudi druge oblike dela predstavljajo dejavnosti, ki 

imajo cilj zunaj sebe. Obe možnosti izpostavljamo le zato, ker želimo opozoriti, da obstajajo 

določene izjeme. Ne glede na to lahko posplošimo, da je zaposlitev tista dejavnost, ki ima cilj 

zunaj sebe in predstavlja institucijo ustvarjanja dobička podjetja ter ne institucije doseganja 

notranjega zadovoljstva delavca. Dandanes prevladuje ideologija dela, ki ima cilj zunaj sebe. 
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Zato lahko ideologijo dela definiramo kakor paradigmo, po kateri morajo biti vsi člani družbe 

zaposleni, da bi na tovrsten način prispevali k družbi ter posledično imeli določene pravice iz 

tega naslova. Ideologija dela je torej ideologija, ki veže pravice ter dolžnosti posameznika na 

opravljanje plačanega dela. Kot bomo izpostavili v sedmem poglavju, se zdi pravica do UTD 

problematična, kajti pripada tudi tistim ljudem, ki niso zaposleni. Za njih se predpostavlja, da 

ničesar ne prispevajo k družbi. Na tej točki se lahko ponovno vrnemo k Anthonyju ter njegovi 

razlagi vzrokov za paradigmatski prelom, pri katerem zaničevano delo postane poveličevano. 

Po mnenju Anthonyja dva pogoja, ki nista ločena, temveč se navezujeta, prispevata k pojavu 

ideologije dela: potreba po upravičitvi družbenih razmerij in vzpostavitev dejavnosti dela kot 

najpomembnejše človekove dejavnosti. Prvič, medtem ko je bil nekoč prirojen status človeka 

upravičevan z diskurzom o naravnem in božjem, so starejši principi upravičevanja družbenih 

razmerij postopoma izginjali, kajti razsvetljenstvu je sledil vzpon sekularizma. V prehodu v 

19. stoletje96 se je pričelo množično zaposlovanje v tovarnah in težak položaj delavcev je bilo 

čedalje težje utemeljevati na principih naravne prirojenosti in boga. Drugič, delo postane tudi 

dejavnost, ki konstituira človeka, ki je bistvo njegovega življenja; delo je dejavnost, pri kateri 

je človek najbolj človeški (Anthony 1977). Obstajata dva pogleda na pojav ideologije dela. 

Ko razpravljamo o tej problematiki, naletimo na epistemološki problem, značilen za razprave 

o ideologiji. Prvič, na eni strani imamo ekonomski determinizem ali materialistični pogled, ki 

je značilen za Marxa ter izhaja iz prepričanja, da ekonomsko/materialno določa ideološko. A 

materialistični pogled na ideologijo ne pojasni zadostno problematike ideologije dela. Drugič, 

Max Weber raziskoval možnost psihološko-religijskih vplivov na motivacijo človeka (Fagan 

2008) – v svojem delu The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism je nakazal povezavo 

med protestantskim pogledom na delo in razvojem modernega kapitalizma (Weber 2001).97 V 

našem besedilu glede tega vprašanja ne zavzamemo ne prvega ne drugega stališča, ker smo 

prepričani, da sta oba pogleda na ideologijo dela sama zase pomanjkljiva – obravnavati ju je 

                                                           
96 V 19. stoletju se pojavi ideja, da se je razlika med človekom in primatom vzpostavila z delom: Homo Sapiens 

postane Homo faber (Ellul 2005). 
97 Na tem mestu moramo poudariti, da ideologija dela ni izključno kapitalistična ideologija, na kar opozori tudi 

Catherine Fagan (2008), po kateri Marx in Weber ne upoštevata, da ideologija dela ni vezana na kapitalizem in 

da jo reproducirata tudi socializem ter komunizem. Podobno stališče zagovarja še Anthony (1977, 8), ki govori 

o konvergenci kapitalizma in komunizma, saj v primeru napada na vrednote enega ali drugega sistema s strani 

proti-kulture oba sistema tvorita skupno obrambo.  
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potrebno skupaj, kajti ekonomsko določa ideološko, kakor tudi ideološko določa ekonomsko. 

Pomembno vprašanje je tudi, kdaj ideologija dela sploh deluje. 

Strinjamo se z Anthonyjem, da je ideologija nepotrebna, če delavce privlačijo visoke plače ali 

jih novači revščina – če je socialno inženirstvo dovolj uspešno, potem so ideološki pozivi po 

trdem delu nepotrebni (Anthony 1977, 79, 288). Čeprav je ideologija dela vedno prisotna, ne 

obstaja prava potreba po njenem stalnem delovanju. Ideologija dela se mora aktivirati takrat, 

ko ostali mehanizmi prepričevanja o relevantnosti dejavnosti dela odpovejo ali ko se izkažejo 

kot nezadostni. Smiselno je poudariti, da ideologija dela ni nekakšen mehanizem, ki bi se sam 

odločal o tem, kdaj delovati in kdaj ne. Trdimo ravno nasprotno – tj. da ideologija dela lahko 

deluje vedno in povsod, kar dokazujejo naslednji primeri njenih manifestacij. 

Manifestacije ideologije dela lahko zasledimo na vsakem koraku – osebni cilj večine mladih 

je uspešna kariera, življenje razumemo kot uresničevanje poklicnih želja, pripravljeni smo se 

celo žrtvovati za to delo, verjamemo tudi, da prinaša samoizpolnitev, prostovoljno pristajamo 

na nižje plačilo zavoljo dela in verjamemo, kot bomo izpostavili v nadaljevanju, da je ključni 

vir naše sreče. Ko na tem mestu omenjamo delo, dejansko mislimo na zaposlitev. 

4.2.1 Delo, sreča in ljubezen 

Čeprav je zaposlitev običajno nujna za vzdrževanje našega življenja, jo ideologija dela uspe 

predstaviti kot edino in največjo srečo, ki jo lahko doživimo. To ugotovitvijo zagovarja tudi 

Arendtova (1996, 109, 320–321), po kateri je bil homo faber v novem veku neuspešen, ker je 

načelo koristnosti nadomestil »račun sreče«; ideologija dela v novem veku vulgarizira »srečo 

številnih« in povzdigne »v ideal tisto, kar je samoumevna realnost delovnega človeka«. Da ta 

trditev drži, najbolje ponazarja razmišljanje Martina E. P. Seligmana, ki je problematično. 

V knjigi Authentic happiness: using the new positive psychology to realize your potential for 

lasting fulfillment meni, da delovno zadovoljstvo maksimiramo, če službo transformiramo v 

poklic,98 s čimer delo postane zabavnejše in življenje postane kvalitetnejše. Mučna služba se 

transformira v poklic, ki je užitek. Pri delu smo srečni, če se počutimo kakor doma. Včasih se 

pri delu počutimo celo bolje kot doma. To ni nepomembno, kajti obstaja jasna povezava med 

pozitivnimi čustvi pri delu, visoko produktivnostjo in tudi visoko lojalnostjo (Seligman 2002, 

166, 171, 173, 175, 183–184). Menimo, da je njegovo razmišljanje problematično zato, ker je 

                                                           
98 Podrobneje o delitvi delovnih orientacij na službo, kariero in poklic glej Seligman (2002, 168). 
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posledica delovanja ideologije dela – le-ta želi ustvariti srečnega delavca, ki uživa pri delu, 

kajti takšen delavec je najbolj produktiven delavec. Delavec, ki svoje delo razume kot mučno 

službo, je nesrečen, manj učinkovit, produktiven in lojalen od delavca, ki svoje delo razume 

kot poslanstvo. 

Stališče, podobno našemu, zagovarja Thompson (1989, 88), ki izpostavi, da moramo v sklopu 

kapitalistične kontrole upoštevati podporno subjektivno komponento izkušnje dela, to pomeni 

ideologijo in soglasje s strani delavcev tako glede eksploatacije kot tudi odtujitve. Trdimo, da 

ideologija dela ne poskrbi le za to, da se počutimo srečni pri opravljanju dela – tj. zaposlitvi –

, temveč celo za to, da ljubimo delo, kar kritizira tudi Paul Lafargue. 

Avtor omenja, da »čudna norost je obsedla delovne razrede narodov, kjer vlada kapitalistična 

civilizacija. Ta norost povzroča (…) bedo, ki dve stoletji trpinči klavrno človeštvo. Ta norost 

je ljubezen do dela, smrtonosna strast do dela, ki izčrpuje življenjske sile posameznika«. Ker 

smo »poživinjeni od dogme dela«, ne moremo potešiti razvade dela, ki zatira naravne nagone 

(Lafargue 1985, 50, 65–67).99 Na tem mestu je smotrno izpostaviti naslednje vprašanje. Zakaj 

ideologija dela vsiljuje prepričanje, da je delo ključni vir naše sreče? Menimo, da zato, ker je 

ohranjanje proizvodnega aparata na takšen način cenejše in lažje kot z uporabe prisile. 

4.2.2 Cenejše in lažje vzdrževanje proizvodnega aparata 

Pri tem se opiramo na stališče Donalda V. Kurtza in Mary Christopher Nunley. Avtorja trdita, 

da že zgodnje mestne države ljudi niso silile v delo, temveč so jim vcepile cenejšo ideologijo 

dela, s katero so poskušale vzpostaviti skupnost, ki bo vzdrževala proizvodni aparat (Kurtz in 

Nunley 1993, 761).100 Na tem mestu želimo pokazati, da ta ugotovitev velja tudi dandanes. 

Naklonjenost populacije k proizvodnji, ki presega biološke potrebe osebe, se začne s pojavom 

oblasti. Za Kurtza motnja aparata proizvodnje ogrozi oblast vlade, zato je vzdrževanje aparata 
                                                           
99 Do podobne ugotovitve pride Zygmunt Bauman (1999, 14), ko zapiše, da lahko tudi sojetniki v panoptikonu 

vzljubijo svoje delo. 
100 Ne strinjata se z Anthonyjem (1977), da se je ideologija dela v drugi polovici 18. stoletja okrepila z rojstvom  

t.i. »svobodnega« dela, in po katerem delo postane moralna in družbena vrednota šele v 19. stoletju. To pomeni, 

da Kurtz in Nunleyjeva pojav ideologije dela časovno umestita bistveno pred Anthonyjem. Menimo, da je težko 

odgovoriti na vprašanje, kdaj se ideologija dela pojavi prvič. Zagovarjamo stališče, da je ideologija dela, o kateri 

govorita avtorja, omejena na zgolj en primer, medtem ko je ideologija dela, katero problematizira Anthony, tista 

ideologija, ki zajame vso zahodno civilizacijo. Čeprav soglašamo z Anthonyjem, ne moremo trditi, da se takšna 

ideologija ne pojavi že bistveno pred 18. stoletjem. 



85 

 

njena glavna skrb. Vlada, ki subjekte prepriča v podporo njenih ciljev, je bolj legitimna kot 

vlada, ki deluje s prisilo (Kurtz in Nunley 1993, 764–765). Današnje vlade s težavo ohranjajo 

legitimnost in s tem oblast, kajti fordistični socialni korektivi ne morejo popraviti neznosnega 

prilaščanja in nepravične distribucije bogastva kot rezultata postfordistične proizvodnje. Zato 

sodobne države in ekonomije še vedno potrebujejo ideologijo dela, da bi delovale nemoteno. 

V Teotihuacanu101 je glavni trg simboliziral uspešnost ideologije dela pri vzdrževanju aparata 

proizvodnje, ki ustvari političnega in ekonomskega velikana Srednje Amerike. Trg je postal 

prostor soočenja kulturnih agentov in ljudi, saj vlada nikjer drugje ne more doseči toliko ljudi 

hkrati. Trg je bil torej osrednji medij, skozi katerega je vlada vtisnila svojo ideologijo. Hkrati 

eksploziven trg predstavlja grožnjo družbenemu redu in legitimnosti vlade. Zato je trg prostor 

kaznovanja slabih državljanov, ki posegajo v ekonomijo – kaznovanje vključuje participacijo 

drugih državljanov, kar je opozorilo za vse tiste, ki se upirajo vrednosti dela (Kurtz in Nunley 

1993, 766, 774). Če je bil glavni trg nekoč omejen na mestno državo, je današnji trg globalen. 

Globalni trg ohranja globalno kapitalistično proizvodnjo s pomočjo ideologije dela, pri čemer 

legitimnost globalne vlade, ki bi bila politično odgovorna prebivalcem sveta, ni ogrožena, saj 

le-ta niti ne obstaja. Medtem so nacionalne vlade povsem nemočne proti globalnem trgu. V 

podpoglavju, ki sledi, nas bo zanimalo, kakšen vpliva ima ideologija dela na etično. 

4.3 Etika dela 

Pri tem zagovarjamo stališče Anthonyja (1977, 67, 71, 73), po katerem se moderna ideologija 

dela uspe oblikovati z uničenjem etičnega elementa v novem sistemu ekonomskih konceptov, 

katerega gonilni sili sta egoizem in sebičnost – Anthony tako govori o praznjenju ekonomske 

teorije moralnih vsebin, tj. o konfliktu med ekonomsko teorijo in tradicionalno moralnostjo. 

Trdimo, da se ta proces – v katerem prevladuje ekonomska teorija – nadaljuje tudi dandanes. 

Ideologija dela, ki uničuje etično, vzpostavlja etiko po svojem okusu, tj. etiko dela. Etike dela 

ne smemo enačiti z ideologijo dela, kajti etika dela je zgolj njen sestavni del. Na tem mestu je 

smiselno izpostaviti različne definicije etike dela in njen zgodovinski kontekst. 

Prepričani smo, da je definicija etike dela po Ransomu nezadostna, saj ne razlikuje ideologije 

dela od etike dela. Ransome (2005, 22, 28) izpostavi, da sta produktivistična filozofija »imeti, 

biti, delati« in industrijska etika dela postala eno v produktivistični etiki dela, ki jo definira 

                                                           
101 Teotihuacan se je iz vasi, ki ležijo severovzhodno od Mehiške doline, razvil v prvo metropolo Novega sveta 

(Kurtz in Nunley 1993, 761). 
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kot ideologijo, ki obkroža delo v družbi dela in nas prisili k delu. Boljšo definicijo etike dela 

podajo naslednji avtorji. 

Če Noon in Blyton (2002, 67) etiko dela interpretirata kot prepričanje, da je dolžnost vsakega 

posameznika, da razume produktivno delo kot glavno dejavnost življenja, ki jo pridno izvaja 

pod kontrolo vodstva, po Baumanu (1999, 19) etika dela predstavlja tisto etiko, ki nas poziva 

k izbiri življenja, ki je posvečeno delu in prepoveduje izbiro. Njuno razumevanje etike dela je 

torej precej podobno. Soglašamo tudi z interpretacijo etike dela po Baldryju in ostalih (2007, 

14), ko zapišejo: »Neviden in bolj subtilen, posredujoč in legitimacijski kontekst, ki prispeva 

k pomenom, ki jih povezujemo z delom in zaposlitvijo, je zagotovljen s strani širše družbe in 

njenih hegemonskih ali "samoumevnih" vrednot,« ki jih imenujemo etika dela. Zgodovinski 

kontekst etike dela, ki je lahko koristen tudi za razumevanje ideologije dela, odlično predstavi 

Roger B. Hill. 

Avtor meni, da je bila po judovsko-krščanskem sistemu prepričanja idealna delovna situacija 

prekinjena s pojavom greha, zato delo predstavlja kazen za grehe. Če so Stari Grki verjeli, da 

je manualno delo delo za sužnje, so Rimljani od njih prevzeli negativen odnos do manualnega 

dela, a je bilo v Rimu plačano delo bolj sprejemljivo. V srednjem veku delo percipirajo kakor 

kazen za greh, pojavi se tudi delitev dela na manualno in religiozno ter intelektualno delo. Po 

Tomažu Akvinskem je tudi nedelo predstavljalo greh. V 16. stoletju protestantizem zagovarja 

superiornost ene oblike dela nad drugo in od boga prirojeno vlogo posameznika, akumulacijo 

bogastva pa interpretira kot greh. Kalvin je uspel narediti ključen korak s prepričanjem, da je 

človek, ki dela, izbran od boga, s čimer delo postane božja volja oziroma religiozna dolžnost. 

Zato je rezultate dela potrebno ponovno investirati in ne trošiti (Hill 1999). V nadaljevanju je 

smiselno izpostaviti vprašanje protestantske etike dela, ki je – kot smo omenili – po Noonu in 

Blytonu (2002) temelj, na katerem je zgrajena ideologija dela v povezavi z industrializmom 

in kapitalizmom.102 

  

                                                           
102 Podrobneje o ideologiji dela in protestantski etiki glej v Anthony (1977, 39–51). 
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4.3.1 Zaton protestantske etike dela 

Vpliv protestantske etike dela na razvoj kapitalizma prvi izpostavi Weber (2001).103 Tisti, ki 

podpirajo protestantsko etiko dela, radi poudarjajo potrebo po učinkovitosti, zato so varčni pri 

zapravljanju časa, energije in denarja. Nasprotujejo brezdelju in si želijo neenakih nagrad, so 

tekmovalni in so zmožni tolerirati nezanimivo službo. Ker starši, ki verjamejo v protestantsko 

etiko dela, otroke socializirajo z nagrajevanjem uspeha in odlašanjem užitka, otroci postanejo 

ekonomsko uspešni, kar razloži odnos med protestantsko delovno etiko in ekonomsko rastjo 

(Furnham 2005, 251–252). Tako razumevanje Webrove protestantske etike dela sprejemamo, 

vendar obenem opozarjamo, da s protestantsko etiko dela ne moremo pojasniti vedno večjega 

vpliva, ki ga ima dejavnost potrošnje znotraj naše družbe. Podobno stališče zagovarja Richard 

Sennett. 

Sennett kritizira Webra, ker zanemarja premislek o potrošnji kot osrednji sili kapitalizma. Pri 

protestantih je dejanje samodiscipline torej razvidno v večji pripravljenosti po varčevanju, ne 

trošenju. Posledica je voden človek, ki je naklonjen neskončnem dokazovanju svoje moralne 

vrednosti drugim skozi lastno delo. Takšen človek, ki je izredno tekmovalen, ne more uživati 

v rezultatih svojega dela (Sennett 1999, 105). Zato se strinjamo z njegovim razlikovanjem na 

staro etiko dela, ki jo lahko interpretiramo kot protestantsko etiko dela, ter novo etiko delo, ki 

ji lahko pripišemo povsem drugačne značilnosti. Nova etika dela ne sprejema zgolj potrošnje, 

ampak spodbuja tudi vzajemno delovanje posameznikov skozi timsko delo. 

Za staro etiko dela je značilno, da »zagovarja samodisciplinirano uporabo posameznikovega 

časa in vrednoto odložene zadovoljitve«. Zato je odvisna od stabilnih institucij, ki omogočajo 

odlog. A ker se institucije hitro spreminjajo, odložena zadovoljitev izgublja vrednost. Ker se 

nova etika dela osredotoča na timsko delo, je potrebno znati dobro sodelovati. »Timsko delo 

je etika dela, ki ustreza prožni politični ekonomiji.« Nova etika dela se tako razlikuje od etike 

dela po Webru, saj etika skupine poudarja vzajemno delovanje namesto osebnega potrjevanja 

(Sennett 1999, 98–99, 106, 116). A nova etika dela ne prinaša popolne odsotnosti discipline – 

kot bi lahko predpostavljali –, ampak predstavlja predvsem transformacijo protestantske etike 

dela, da bi lahko ustrezala novi – tj. bolj prožni – politični ekonomiji ter njenim institucijam. 

                                                           
103 Nasprotno stališče zagovarja Žižek (1994, 14), po katerem je bila v začetku kapitalizma vloga protestantske 

etike trdega dela omejena le na sloj prihajajočih kapitalistov, medtem ko so delavci, kmetje in zgornji razredi še 

naprej ubogali tradicionalne etične poglede, zaradi česar protestantski etiki ne moremo pripisati vloge cementa 

celotne družbene zgradbe. 
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Na tej točki moramo poudariti raznolikost pojava etike dela, pri čemer se opiramo na stališče 

Noona in Blytona. Na ta način želimo poudariti, da ne obstaja zgolj ena in enotna etika dela. 

Avtorja namreč zagovarjata, da pojem monolitne etike dela ne upošteva raznolikosti številnih 

orientacij do dela. Običajno poenostavljeno govorimo le o eni etiki dela, čeprav ima ta termin 

različne pomene. Etiko dela razumemo kot sinonim za pozitiven odnos do dela, vendar lahko 

odseva tudi vrednote, ki niso nujno vrednote ljudi z močno etiko dela (Noon in Blyton 2002, 

76). Prepričani smo, da lahko to ugotovitev posplošimo tudi na pojav ideologije dela, saj le-ta 

ni ena sama, temveč obstaja veliko njenih različic. To prepričanje potrjuje tudi Anthony (glej 

1977, 3), ki ne piše le o ideologiji dela, ampak o ideologijah dela. Trdimo še, da se ideologija 

dela in etika dela spreminjata, pri čemer se lahko spreminja tudi njuna moč. To problematiko 

izpostavljamo zato, ker se zavedamo, da šibka ideologija dela in etika dela lahko pripomoreta 

k družbenemu odobravanju alternativnih politik, kakršna je politika UTD. V nadaljevanju nas 

bo predvsem zanimalo, ali moč obstoječe etike dela narašča ali usiha. 

4.3.2 Močna ali šibka etika dela? 

Menimo, da vprašanje moči etike dela ni irelevantno, saj – kot opazita Noon in Blyton (2002, 

60) – močna etika dela pomaga motivirati ljudi, da si iščejo delo, medtem ko šibka etika dela 

ljudem pomaga sprejeti brezposelnost, saj dela ne sprejemajo kot dolžnost. Od njene moči je, 

kot smo že omenili, odvisna tudi stopnja družbenega sprejemanja ali zavračanja ideje UTD. 

Doseči, da bi revni in t.i. prostovoljno brezdelni delali, ni bila le ekonomska, temveč moralna 

naloga. Ker so le-ti objekti in ne subjekti, niso zmožni upravljati lastnega življenja. Etika dela 

je napadla tudi delavce, ki jim ne gre zaupati, saj raje stradajo, kot da bi se potrudili. A ker ni 

metode, po kateri bi se lahko znebili invalidov, šibkih, bolnih in starih, je bilo potrebno najti 

manj popolno rešitev, kakršen je predpis katerega koli dela pod katerimi koli pogoji (Bauman 

1999, 10–12). Strinjamo se z ugotovitvijo Baumana, po katerem je etika dela kritična do vseh 

delavcev, saj vedno obstaja prostor za izboljšave pri delu. Da je etika dela svoj vpliv razširila 

na vse družbene skupine – kot so revni, brezdelni, invalidi, bolni, stari in delavci –, bi lahko 

interpretirali predvsem kot izraz njene moči nad celotno družbo. Vendar številni avtorji trdijo 

ravno nasprotno – da postaja etika dela vse bolj šibka.104 

Kot primer lahko izpostavimo stališče Rogerja B. Hilla (1999), po katerem etika dela postane 

ogrožena s specializacijo dela, saj trdo delo ne prinaša več prosperitete – primerne psihološke 
                                                           
104 Po Sennettu (1999, 106) oslabitev etike dela predstavlja pridobitev za civilizacijo. 
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in ekonomske nagrade za vložen trud.105 Čeprav njegova predpostavka ni napačna, trdimo, da 

Noon in Blyton (2002, 68–70) podata boljši odgovor na prepričanje, da je etika dela v zatonu 

zaradi prehajanja v postindustrijsko družbo in družbo prostega časa, s tem ko opozorita, da je 

tradicionalna etika dela v sodobni družbi disfunkcionalna, zato jo je potrebno zapustiti – to ne 

pomeni, da etika dela nujno usiha, temveč pomeni le, da nova orientacija etike dela morda ne 

ustreza pogojem sodobne ekonomije.106 Avtorja sta natančnejša od Hilla, saj tako kot Sennett 

razlikujeta med staro, tj. tradicionalno etiko dela, ki je v zatonu, ter novo etiko dela, za katero 

tega ne moremo trditi. Trdimo, da ne moremo povsem enoznačno odgovoriti na vprašanje, ali 

moč obstoječe etike dela narašča ali usiha, saj le-ta še vedno črpa iz stare, tradicionalne etike 

dela, a hkrati že prevzema elemente, značilne za novo etiko dela. Obstoječa etika dela je etika 

prehoda od tradicionalne – tj. protestantske etike dela – k novi etiki dela. Osrednje načelo, ki 

ga uporabljata tako stara kot nova etika dela, je načelo vzajemnosti, ki ga bomo predstavili v 

naslednjem podpoglavju. 

4.4 Načelo vzajemnosti 

Zagovorniki in kritiki UTD uporabljajo različne argumente, ki podpirajo ali nasprotujejo ideji 

UTD (glej Popović 2009, 20–35). Ker se bomo v sedmem poglavju osredotočili tudi na očitek 

nasprotnikov, da UTD krši načelo vzajemnosti, želimo v tem podpoglavju to načelo razumeti 

znotraj konteksta etike dela in posledično ideologije dela. Bistvo načela vzajemnosti izpostavi 

Claus Offe z naslednjo razlago. 

Načelo vzajemnosti izhaja iz prevladujoče ideje distributivne pravičnosti, ki je zasidrana tako 

v krščanski (predvsem protestantski) kot tudi v tržno-liberalni in socialistični tradiciji delovne 

etike. Katera koli shema, ki bi ljudem dovoljevala jesti brez dela, velja za moralni škandal. Ta 

logika dovoljuje zgolj nekaj legitimnih izjem, tj. upokojenci, osebe, ki so fizično ali mentalno 

nezmožne za delo, otroci, starši z majhnimi otroci ali zaporniki, medtem ko je biti gospodinja 

že manj sprejemljiv izgovor (Offe 2008, 13, 16). Čeprav soglašamo z Offejevo razlago načela 

vzajemnosti, menimo, da ga je potrebno na tej točki bolj precizno definirati. 

                                                           
105 Podobno stališče zagovarja Stewart W. Herman (2002, 65, 75–76), za katerega so v 10-ih letih problematične 

neučinkovite tovarne, v 20-ih odtujitev, v 50-ih neizpolnjujoča narava dela ter skozi celotno prvo polovico 20. 

stoletja kompleksnost velikih organizacij, danes pa delovno etiko izziva uničenje kontinuitete zaposlitve, zato jo 

je potrebno preoblikovati. 
106 Da obstoj delovne etike služi praktičnim in političnim namenom zadovoljitve potreb ekonomije, zagovarjajo 

tudi Baldry in ostali (2007, 15). 
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Da bi problematiko načela vzajemnosti zadostno razumeli, si lahko pomagamo z definicijo po 

Denisu Pymu (1997, 141–142), ki vzajemnost definira kot ravnotežje med vedenjem dajanja 

in prejemanja ter nasprotuje razumevanju posameznika kot samozadostnega. Zelo podoben 

pogled na tovrstno načelo ima Lawrence C. Becker (1980, 39), za katerega je vzajemnost ali 

»dolžnost proporcionalno povrniti dobro za prejeto dobro« neprostovoljna družbena dolžnost, 

pri čemer ne zanemarja, da je dobro, ki se zgodi posamezniku, delno posledica dejanj drugih. 

Trditev o nesamozadostnosti posameznika, ki jo omenjata oba avtorja, sprejemamo predvsem 

zato, ker se zavedamo, da v postfordizmu ljudje opravijo veliko družbeno nepriznanega dela, 

medtem ko si zasluge od tega dela prilaščajo drugi. Prepričani smo, da živimo v družbi, ki je 

ni vzajemna družba. 

Če je Beckerjeva definicija vzajemnosti pravilna, potem načelo vzajemnosti ne vsebuje zgolj 

pričakovanja povrnitve dela – povrnitev dela mora biti tudi proporcionalna. Zaradi prehajanja 

v postfordistično družbo čedalje težje izmerimo dejansko vrednost dela. Delo postaja vse bolj 

kvalitativno, zato ga kvantitativno težko ovrednotimo. Ocenjujemo, da je v praksi prepričanje 

o možnosti proporcionalne povrnitve dela zelo vprašljiva. 

Problematična je tudi trditev Beckerja (1980, 42), da moramo delo izmenjati z drugim delom, 

pri čemer dela ne določi zadostno.107 Ohlapna definicija dela poraja pomislek o tem, če lahko 

enakovredno ovrednotimo in povrnemo različne oblike dela. Na tem mestu lahko izpostavimo 

primer problematike družbenega nepriznavanja določenih oblik dela – ker družba takšna dela 

ne prepozna kot specifične oblike dela, jih ni možno povrniti za druge oblike dela. Bližje nam 

je njegova ideja, ki smo jo poimenovali vzajemnost zmožnosti. 

Argument vzajemnosti služi zagovoru neprostovoljne državljanske dolžnosti za vse. Vendar 

enaka dolžnost ni mogoča. Zato mora le-ta temeljiti na kompetenci, zmožnosti108 in koristi, 

po katerih se ljudje razlikujemo. Ni mogoče zahtevati enakega dela od vsakogar – dolžnosti 

dela so enake le, če po upoštevanju dimenzij kompetence, zmožnosti in koristi veljajo za 

vsakogar (Becker 1980, 40–41). Takšno stališče zavzame tudi William Morris (2008, 11–12), 

ki pravi, da: »Vsi morajo delati glede na svoje zmožnosti in tako proizvajati, kar potrošijo«. 

Menimo, da je tovrstna vzajemnost vzajemnost zmožnosti, kajti upošteva neenako zmožnost 

opravljanja dela. Pri tem ni problematična le fizična in intelektualna nezmožnost opravljanja 

                                                           
107 Lawrence C. Becker (1980, 44) delo definira kot produktiven napor, ki ima določen cilj. 
108 Po Beckerju (1980, 45) družba ne more zahtevati dela onstran zmožnosti posameznika. 
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konkretnega dela, ampak predvsem nezmožnost dostopa do dela, zlasti dostopa do zaposlitve 

na čedalje bolj ekskluzivističnem trgu dela. Vendar načelo vzajemnosti ne zahteva le enakega 

dela za vse. Za to načelo je značilno strogo zavračanje parazitstva, tj. življenja od dela drugih. 

Na tej točki poudarjamo, da parazitstva ne podpiramo, idejo parazitstva pa problematiziramo. 

Zanima nas predvsem, kdaj je parazitstvo vendarle sprejemljivo. 

Pri tem se ponovno opiramo na Beckerja, ki opozarja na previdnost pri kritiziranju parazitov. 

Prvič, javnih dobrin ni možno razdeliti, saj le-te pripadajo vsem.109 Drugič, relevantno je, ali 

obstaja potreba po delu za vse člane družbe. Če potrebujemo več delavcev, potem je potrebno 

uveljaviti dolžnost dela, v nasprotnem primeru je delovna dolžnost lahko pogojena, pri čemer 

je potreben premislek o denarnih prispevkih kot sprejemljivih nadomestkih za to delo (Becker 

1980, 42–43). V današnji družbi smo priča vse večjemu presežku in ne pomanjkanju delovne 

sile, zato sklepamo, da je vsiljevanje dolžnosti dela povsem nesmiselno. To hkrati pomeni, da 

je določena stopnja parazitstva celo družbeno sprejemljiva. Ideja parazitstva je problematična 

tudi zato, ker se običajno nanaša le na revnejše družbene skupine, kar ponazarja tudi naslednji 

primer. 

Zdi se problematično, da so revni prisiljeni prispevati, medtem ko se bogati lahko izognejo tej 

družbeni dolžnosti. Čeprav oboji kršijo na pravičnosti utemeljeno delovno etiko, C. P. Farelly 

trdi, da so revni paraziti na račun kolektivnosti, medtem ko so bogati paraziti na račun lastnih 

staršev. Zato verjame, da moramo revnim vsiliti družbeno dolžnost (Farrelly 2007, 157–159), 

kar pa ne velja za bogate. Prepričanju, ki ga zagovarja Farelly, nasprotujemo, saj menimo, da 

zanemari problem neenakosti izhodiščnih možnosti članov družbe. Preživetje bogatih namreč 

ni odvisno od izpolnjevanja družbene dolžnosti dela. Če so bogastvo podedovali, niso ničesar 

prispevali k skupnosti. To so lahko storili – a ne nujno – zgolj njihovi starši, sami le uživajo v 

rezultatih njihovega dela. Če dolžnost dela vsilimo revnim, jo je potrebno vsiliti tudi bogatim. 

Kršenje načela vzajemnosti pri bogatih ni problematično, kajti le-ti od države ne potrebujejo 

socialne pomoči. Problematiziranje domnevnega kršenja tega načela je uporabno le za nadzor 

delovne pripravljenosti revnejših družbenih skupin. Ne glede na to podpiramo njegovo idejo 

pravične vzajemnosti. 

Tako kakor Becker načelo vzajemnosti pogojuje z idejo vzajemne zmožnosti, ki izpostavlja 

neenako zmožnost opravljanja dela, tako Farrelly (2007, 154) načelo vzajemnosti pogojuje z 

                                                           
109 Primerjaj z Lazzaratom (2004, 199), za katerega so skupne dobrine nedeljive, brezplačne in neomejene. 
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idejo pravične vzajemnosti (fair reciprocity), ko poudarja, da se v določenih okoliščinah dela 

zmožne ljudi ne sme siliti k sodelovanju: če so delovni pogoji nevarni ali če ni zagotovljena 

minimalna plača, ki omogoča dostojno življenje – udejanjanje načela vzajemnosti ne smemo 

zahtevati, če pomeni nerazumljivo žrtvovanje delavca. Strinjamo se, da mora biti vzajemnost 

vedno pravična, zato načela vzajemnosti ni smiselno zahtevati za vsako ceno.  
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5 DISCIPLINARNA DIMENZIJA DELA 

Poglavje, ki sledi, bomo namenili vprašanju disciplinarne dimenzije dela.110 Pri tem izhajamo 

iz predpostavke Foucaulta (1991, 52), po kateri delo nima le produktivne funkcije, temveč še 

simbolno in dresurno funkcijo.111 Z njegovo ugotovitvijo se strinjajo tudi drugi avtorji, kot sta 

Bauman in Rifkin. »Križarska vojna etike dela je bila bitka za kontrolo in podrejanje« – bitka 

za prisilo delavnih ljudi, da sprejmejo določen način življenja, opozarja Bauman (1999, 6–8), 

medtem ko Rifkin (2007, 294) predstavi prihodnji pogled na disciplinarno dimenzijo dela, ko 

premišljuje o »novih oblikah prisile in prefinjenega ustrahovanja, zaradi katerih so se delavci 

primorani pokoravati zahtevam postfordovskih proizvodnih praks«. V postfordistični družbi 

nismo priča odsotnosti discipline pri delu, ampak njenim drugačnim manifestacijam. Trdimo, 

da je v postfordizmu ta disciplina le še bolj učinkovita. 

Zaradi tega se strinjamo s Paulom Thompsonom, ki zavrača prepričanje, da kapital zanimajo 

zgolj stroški, akumulacija in profit, saj je kapital zainteresiran za kontrolo, ker ne more doseči 

dobičkonosne proizvodnje brez mehanizma, ki bi usmerjal, nadzoroval, vrednotil, nagrajeval 

in discipliniral delo; če je hierarhična kontrola nujna za dobičkonosnost, je ne moremo enačiti 

z učinkovitostjo (Thompson 1989, 151, 231, 233–234). Čeprav hierarhija ni učinkovita, le-ta 

prinaša dobiček. Ker ne spodbuja učinkovitosti, je postfordistično delo organizirano vse bolj 

horizontalno, da bi bilo bolj učinkovito in posledično še bolj dobičkonosno. Vendar tudi upor 

proti horizontalno organiziranem postfordističnem delu postaja vse bolj težaven in neuspešen, 

saj ne prihaja do hierarhičnih konfliktov, usmerjenih proti delodajalcem. Podobno meni tudi 

Thompson (1989, 120–121), po katerem procesi de-kvalificiranja dela atomizirajo delavce in 

s tem spodbujajo horizontalne konflikte, ki so usmerjeni proti delavcem. Z namenom uspešne 

obravnave disciplinarne dimenzije dela, moramo najprej izpostaviti vprašanje discipline. 

5.1 Disciplina 

Pri tem se ponovno opiramo na Foucaulta, ki politično tehnologijo loči v kategoriji discipline 

in regulacije. Po njegovem mnenju je prva tisti112 oblastni mehanizem, ki v družbenem telesu 

nadzira tudi najdrobnejše elemente, s čimer doseže družbene atome, tj. posameznike, medtem 

                                                           
110 Ko govorimo o disciplinarni dimenziji dela, mislimo predvsem na tovrstno dimenzijo znotraj zaposlitve. 
111 Kot smo že omenili, Foucault ne uporabi termina ideologija, ampak govori o discipliniranju. Na tem mestu je 

smiselno poudariti, da je delo, ki vsebuje discipliniranje, po Marxu odtujeno delo. 
112 Disciplina je tip oblasti, zato je ne smemo enačiti z institucijo ali aparatom (Foucault 2004, 236). 
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ko je regulacija »tehnologije, katerih cilj niso posamezniki sami na sebi, temveč, prav narobe, 

populacija« (Foucault 2007, 190–191). Politična tehnologija je torej sestavljena iz discipline 

kot individualizacije oblasti in regulacije kot kolektivizacije oblasti. V nadaljevanju besedila 

se bomo osredotočili predvsem na delovanje discipline kot individualizacije oblasti. 

Disciplinska oblast deluje od zgoraj navzdol, od spodaj navzgor in bočno, pri čemer je hkrati 

nediskretna, ker povsod in stalno kontrolira nadzornike, ter diskretna, ker se vsaj načelno ne 

zateka k nasilju. Disciplina ni prisotna le v disciplinskih ustanovah, temveč disciplinira tudi 

nedisciplinske prostore. Soglašamo s Foucaultom, da disciplinirano telo posameznika podpira 

učinkovit gib (Foucault 2004, 170, 197, 235), ter dodajamo, da discipliniran um posameznika 

podpira učinkovito misel. Trdimo, da bolj kot sta telo in um disciplinirana, bolj učinkovita sta 

gib in misel posameznika ter posledično njegovo delo. Na tem mestu želimo izpostaviti, da je 

discipliniran posameznik hkrati delovno učinkovit posameznik. 

Zaradi tega osrednja funkcija disciplinske oblasti »ni izžemanje in jemanje, ampak dresiranje; 

ali seveda, dresiranje, da bi bolje odtegovali in še bolj "izžemali"«. Panoptikon je tisti stroj, ki 

poskrbi za »spreminjanje obnašanja, za dresiranje ali popravljanje posameznikov« (Foucault 

2004, 189, 223).113 V nadaljevanju naše disertacije želimo pokazati, kako nas panoptikon sili 

k samodisciplini, kar vključuje tudi samodiscipiniranje pri delu. 

5.1.1 Panoptikon in samodisciplina pri delu 

V Panopticon lahko postavimo delavca, norca, bolnika, obsojenca ali šolarja. Zaradi vidnosti, 

ki jo Panoptikon omogoča, subjekt ne komunicira, ampak je opazovan;114 tako je zagotovljen 

red (Foucault 2004, 220). Glede na naš raziskovalni problem se bomo osredotočili na položaj, 

ki ga ima opazovani delavec znotraj panoptikona. 

Strinjamo se z Foucaultom (2004, 223, 225), da panoptikon omogoča ugotavljanje razlik med 

delavci, zato le-ta ni uporaben le za njihov nadzor, temveč tudi za prisilo brezdelnežev k delu. 

Podobno kot Foucault, ki ne priznava ideologije dela, menimo, da ideologija dela na podoben 

                                                           
113 Foucault loči med disciplino-blocus, ki je negativno usmerjena zaprta ustanova, in disciplino-mehanizem, ki 

se pojavi s panoptizmom in naredi izvrševanje oblasti lažje, hitrejše ter bolj učinkovito, kajti cilj panoptikona je 

gospodarnost in učinkovitost oblasti (Foucault 2004, 228–229). 
114 Jeremy Bentham je verjel, da mora biti oblast hkrati vidna in nepreverljiva. Posameznik, ki ne sme vedeti, ali 

ga gledajo, mora biti prepričan, da ga lahko gledajo (Foucault 2004, 221). 
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način vzpostavi razliko med delavci in domnevnimi delomrzneži, s čimer jih disciplinira. A ti 

se disciplinirajo tudi sami. 

Panoptikon omogoči »nenehno stanje vidnosti, ki zagotavlja samodejno delovanje oblasti«.115 

Zato je izvrševanje nadzora odvečno, kajti delavci sami postanejo nosilci oblastnih razmerij. 

Panoptikon avtomatizira in dezindividualizira oblast, zato sploh »ni pomembno, kdo izvršuje 

oblast. Katerikoli malone naključen individuum lahko upravlja stroj« (Foucault 2004, 221–

222). Oblasti ni mogoče določiti v eni točki, zato ideologijo dela ne reproducira oseba, ki ima 

oblast, ampak delavci in t.i. nedelavci. Ker le-ti opazujejo, nadzorujejo in disciplinirajo druge 

(ne)delavce, se mnogi izmed njih preventivno samodisciplinirajo. To ugotovitev potrjujejo še 

drugi avtorji. 

Z informacijskimi tehnologijami stare odnose birokratskega nadzora nadomesti horizontalna 

interakcija med samomotiviranimi in samodiscipliniranimi delavci. Od teh se pričakuje večja 

odgovornost, izvajanje raznolikih vlog, integracija novega znanja v obstoječe procese (Baldry 

in ostali 2007, 30–31). Do podobnega spoznanja kakor Baldry in ostali pride Adina Schwartz 

(1982, 646), ki verjame, da menedžerji niso potrebni, če delavci svoje delo izvajajo predobro. 

Menimo, da oseba, ki je podvržena samodisciplini, igra vlogo delavca in nadzornika hkrati.116 

Če delavci nadzorujejo sebe in drug drugega, potem nadzor delodajalca ni potreben. Trdimo, 

da samodisciplina delavca predstavlja vrhunec manifestacije ideologije dela. 

Na tem mestu želimo izraziti nasprotovanje stališču, ki ga izpostavita Heejin Lee in Jonathan 

Liebenau. Zanju je panoptični nadzor znotraj postfordistične družbe omejen. Zagovarjata, da 

če taylorizem in fordizem predpostavljata panoptični nadzor nad zaposlenimi, delodajalci v 

postfordizmu naletijo na problem virtualnih okolij, v katerih delavce ni možno nadzorovati s 

pomočjo panoptičnega modela. Nekateri delodajalci skušajo svoje zaposlene ocenjevati glede 

na rezultate in ne glede na čas, kajti pomembneje je, kaj proizvajajo ter ne kdaj in kako dolgo 

proizvajajo. Od delavcev se pričakuje samodisciplina, ki predstavlja temelj družbene kontrole 

v virtualnih delovnih okoljih. Leejeva in Liebenau opozarjata, da lahko delodajalci s pomočjo 

informacijske tehnologije povečujejo nadzor in intenziteto dela ali spodbujajo avtonomijo ter 

zaupanje. Vsem članom ekipe se zaupa, saj se predpostavlja, da so zanesljivi in kompetentni. 

                                                           
115 Moč oblasti je v spontanem in tihem izvrševanju (Foucault 2004, 226). 
116 Z naraščanjem števila opazovalcev narašča tudi verjetnost, da bo jetnik opazovan (Foucault 2004, 222), kar 

velja tudi za delavca, ki je lahko kadar koli opazovan s strani katere koli stranke ali delavca. 
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O njihovih sposobnostih se ne dvomi, kajti bistveno je, da brez predhodnih zrelostnih stopenj 

postanejo čim prej produktivni (Lee in Liebenau 2002, 136–138). 

Trdimo ravno nasprotno – tj. da virtualna okolja omogočajo še lažje nadzorovanje s pomočjo 

panoptičnega modela, pri čemer obliko panoptikuma predstavljajo informacijske tehnologije. 

Le-te prispevajo k samodiscipliniranju delavcev. Obenem soglašamo z njuno ugotovitvijo, da 

odnos med delodajalcem in zaposlenim temelji na zaupanju. Pri tem opozarjamo, da je takšen 

odnos posledica želje delodajalca po maksimiranju produktivnosti in posledično profita ter ne 

rezultat želje po pospešeni demokratizaciji delovnega okolja; če se ta odnos zaupanja prekine, 

delodajalci celo vztrajajo pri fordističnih metodah nadzorovanja na delovnem mestu. Delovno 

mesto je običajno mesto nadzora, kjer poteka (samo)discipliniranje delavcev. 

5.1.2 Delovno mesto kot mesto nadzora 

Podobno stališče zastopa tudi Bob Black (1991), po katerem si tovarna in pisarna z zaporom 

delita disciplino. Očitno je, da pri tem izhaja iz misli Foucaulta, ki se sprašuje, ali ni »čudno, 

da je celični zapor s svojimi razčlenjenimi kronologijami, z obveznim delom, z nadzornimi in 

zapisovalnimi instancami, z učitelji normalnosti (…) postal moderno orodje kaznovalnosti«. 

Zapor je podoben tovarnam in tudi tovarne so podobne zaporu (Foucault 2004, 248). Vendar 

dandanes marsikatero delovno okolje ni več podobno zaporu, kar ne pomeni, da je disciplina 

znotraj delovnih mestih odsotna. Pomeni, da disciplina deluje neopazno, brez uporabe prisile 

in bistveno bolj učinkovito pod pretvezo aktivnega in prostovoljnega sodelovanja podrejenih, 

discipliniranih delavcev. 

Po Anthonyju (1977, 221) je nadzor dela postal nujen z levičarskimi napadi na tradicionalno 

oblast delodajalcev, ki sovpadajo z neprecedenčnimi ravnmi industrijskih sporov in s kritično 

potrebo po proizvodnji v prvi svetovni vojni. Soglašamo z Bainom in Baldryjem (1992, 122), 

da sta tovarna in pisarna omogočili koncentracijo delovne sile in lažji nadzor delodajalca nad 

delavci. Ta nadzor odlično ponazori Black (1991), ko opozarja, da šef določa prihod in odhod 

delavca, količino in hitrost izvajanja dela, oblačila delavca ter kdaj gre ta na stranišče, kar je 

ponižujoče. Medtem, ko Foucault (2004, 194) izpostavlja, da velike in kompleksne tovarne 

potrebujejo nadziranje, ki poteka skozi celoten delovni proces, moramo opozoriti, da danes v 

majhnih in prožnih ekipah tovrstno nadzorovanje ni potrebno, kajti delavci nadzorujejo drug 

drugega, se preventivno nadzorujejo kar sami ali jih celo nadzorujejo stranke ali nedelavci, ki 

so sestavni del proizvodnega procesa, kot bomo izpostavili v nadaljevanju. Še več, prepričani 

smo, da nadzor prevzema vse bolj strukturno in ne individualno obliko. 
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Enako prepričanje zagovarja tudi Richard H. Hall (1986, 24), ki izpostavi, da se je nadzor nad 

delavci prestavil od osebnega nadzora v obliki opomina ali grožnje k tehnološkem nadzoru v 

obliki tekočega traku in tudi birokratskem nadzoru, ki je vtisnjen v delovna pravila, postopke 

napredovanja, plačne lestvice, organizacijsko strukturo podjetja itd. Na tem mestu je smotrno 

dodati, da so sodobne oblike nadzora na delovnem mestu odlično prikrite. Pri tem se opiramo 

na ugotovitev Marka Banksa. 

Avtor meni, da se delovna okolja kreativnih podjetij skušajo prikazati kot okolja avtonomne, 

neprisilne in neregulirane kreativnosti – namerno zavračajo učinkovito časovno upravljanje in 

očitne discipline v skladu z etosom nove ekonomije. Iz tega razloga podprejo neformalnost in 

zabavo pri delu. Mnoga podjetja vidijo etiko igre kot nekaj, kar prinaša tekmovalno prednost. 

S tem si prizadevajo dobiti najbolj ustvarjalne delavce na vrhuncu proizvodnih moči (Banks 

2007, 87). Podjetja se torej promovirajo kot delavcu prijazna podjetja, da bi uspela sprejeti in 

obdržati tiste perspektivne posameznike, ki bodo tudi v prihodnje delovno motivirani. Od njih 

se pričakuje povečana produktivnost v kvalitativnem in v kvantitativnem smislu. V današnji 

družbi smo priča porastu storitvenega dela, zato bomo problematizirati nadzor delodajalcev in 

strank nad storitvenimi delavci. 

5.2 Nadzor storitvenih delavcev 

Mnogi delodajalci izvajajo kontrolo nad storitvenimi delavci prek videza – v smislu uniform, 

nakita, pričesk, nohtov –, besed, vedenja in občutja. Obenem izvajajo še nadzor nad kvaliteto 

opravljanja njihovega dela na različne načine – s premišljeno predhodno selekcijo delavcev, z 

začetnim usposabljanjem in indoktrinacijo, z oblikovanjem pravil ter z vpeljavo mehanizmov 

nadzorovanja. Te strategije nadzorovanja storitvenih delavcev so medsebojno povezane, kajti 

premišljeni procesi selekcije zmanjšujejo potrebo po usposabljanju ter indoktrinaciji (Leidner 

1999, 84–89). Ker zagovarjamo stališče Robina Leidnerja o nadzoru nad storitvenimi delavci, 

sprejemamo tudi podobno stališče Marka Banksa (2007, 88–89), po katerem podjetja skušajo 

zagotoviti asimilacijo delavca z njegovo izbiro po zmožnosti prilagajanja delovnemu mestu, 

pri čemer asimilacija ne temelji na dominaciji, ampak na pripravljenosti delavca, da prepozna 

in sprejme vrline prevladujoče ureditve. To ne pomeni, da vsi delodajalci povsem nadzorujejo 

delo svojih storitvenih delavcev ali da si tega želijo, kar izpostavi tudi Leidner. 

Za delodajalce, ki si zagotovijo konstantno povpraševanje po svojih storitvah in ki verjamejo, 

da kvaliteta storitev nima bistvenega vpliva na izbiro potrošnika, je manj verjetno, da bodo še 
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nadzorovali kvaliteto emocionalnega dela117 svojih delavcev. In obratno, vsi tisti delodajalci, 

ki uspeh podjetja povezujejo s kvaliteto emocionalnega dela, zahtevajo zadostno proizvodnjo 

nasmehov in družabnosti (Leidner 1999, 84–85). Vendar dela storitvenih delavcev ne nadzira 

zgolj delodajalec, temveč tudi stranke. Med delavcem, delodajalcem in stranko se vzpostavlja 

poseben odnos, ki ga moramo podrobno preučiti. Pomagamo si lahko z ugotovitvami Vallasa, 

Hochschildove in Leidnerja, ki se medsebojno dopolnjujejo. 

Če je za proizvodno delo značilen odnos med delavcem in delodajalcem, je za storitveno delo 

značilen kompleksnejši odnos med delodajalcem, delavcem in stranko118, pri katerem stranka 

in delodajalec soupravljata delovanje delavca (Vallas 2012, 49–50). Tudi Hochschildova je v 

delu The managed heart: commercialization of human feeling, v katerem preuči emocionalno 

delo, opozorila na interakcijo med delavcem, delodajalcem in stranko, pri čemer podjetje ter 

stranka nadzirata in vodita občutja ter čustva zaposlenih. Spontana družbena interakcija torej 

ni več last delavca, temveč postane last podjetja, ki jo prodaja kot lasten produkt (Hochschild 

2004). Podjetje si na takšen način samovoljno prilasti pravico do upravljanja s čustvi delavca. 

V poklicih, kjer direkten nadzor s strani nadzornikov ni možen, delodajalci težje nadzorujejo 

zaposlene, zato skušajo pridobiti povratne informacije glede njihovega dela s pomočjo svojih 

strank, ki že s svojo prisotnostjo dosežejo, da delavci delo opravijo hitreje in bolj kvalitetno. 

Ker je delovanje podjetja odvisno od pripravljenosti strank, da se podredijo pričakovanjem 

podjetja, morajo storitvena podjetja znati regulirati vedenje nezaposlenih – emocionalno delo 

torej predstavlja sredstvo nadzora potencialnih težavnih prejemnikov storitev. Leidner – tako 

kot Vallas in Hochschildova – trdi, da smo priča boju za nadzor med delavci, menedžmentom 

in prejemniki storitev (Leidner 1999, 89–91). Na tem mestu nas zanima, kdo ima znotraj tega 

kompleksnega odnosa največjo in kdo najmanjšo moč. 

Storitvena dela zahtevajo vzpostavitev trikotnika delodajalec-delavec-stranka, kar ne pomeni, 

da je razmerje moči med akterji enakopravno. Znotraj tega trikotnika je zagotovo najšibkejši 

člen delavec. Čeprav naj bi »imele stranke vedno prav«, je prepričanje v privilegiran položaj 

potrošnikov v odnosu do podjetij, ki jim nudijo proizvode in storitve, vprašljivo. Obenem so 

potrošniki ponavadi tudi delavci. Če lahko potrošniki nadzirajo podjetje prek možnosti izbire 

ali neizbire njegovih izdelkov in storitev, lahko tudi podjetje nadzira potrošnika s pomočjo 

                                                           
117 Emocionalni delavec mora na delovnem mestu izražati komercialno primerna čustva, ki niso samogenerirana, 

temveč so rezultat pričakovanj drugih, zato so emocionalni delavci samoodtujeni (Vallas 2012, 48). 
118 Stranke lahko predstavljajo tudi pacienti, študenti, gosti itd. 
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zaposlenih in s pomočjo sofisticiranih marketinških prijemov. V izpostavljenem trikotniku je 

najmočnejši člen vsekakor delodajalec. Delavce je mogoče nadzorovati in disciplinirati tudi s 

pomočjo uporabe časa na delovnem mestu in zunaj njega. 

5.3 Delo in čas 

Človek je suženj ure, ki določa tempo njegovega življenja. Točnost postane najpomembnejša 

človeška vrlina, zato se morajo tisti, ki je ne posedujejo, soočiti z družbenim neodobravanjem 

in gospodarskim neuspehom (Woodcock 1997, 55–57). V naši družbi je problematika časa, ki 

jo izpostavi George Woodcock, vse bolj očitna, saj so po Rifkinu (2007, 187) v nanosekundni 

kulturi informacijske tehnologije zgostile čas,119 zato se od delavcev zahteva hitro odločanje. 

Na tem mestu dodajamo, da je postfordistična družba ohranila urno merjenje delovnega časa, 

čeprav živimo v nanosekundni kulturi, v kateri ura postaja odvečna – z njo ni smiselno meriti 

učinkovitosti dela, saj vse več dela opravimo zunaj zaposlitvenega časa, obenem delo postaja 

čedalje bolj kvalitativno. V nadaljevanju želimo izpostaviti vprašanje časovnih dimenzij dela, 

ki ga nazorno predstavi Greg Patmore. 

Po njegovem mnenju obstajata dve časovni dimenziji dela: časovna meja in časovna vsebina. 

Če je časovna meja ločnica, ki deli delo od prostega časa in plačano delo od neplačanega – tj. 

koliko ur delamo –, je časovna vsebina dela način časovne organizacije dela – tj. kako hitro 

nekaj delamo (Patmore 2006, 21). Če je v znanstveni literaturi problem razmejitve dejavnosti 

plačanega dela od dejavnosti prostega časa obravnavan pogosteje, je vprašanje intenzivnosti 

ali tempa dela pogosto zanemarjeno. Na tem mestu skušamo poudariti, da sta časovna meja in 

časovna vsebina dela v postfordistični družbi vse težje določljivi. 

Določitev časovne meje plačanega dela postane problematična z nadurnim delom, izmenskim 

delom, krajšim delovnim časom, upokojitvijo ali prožnim delovnim časom. Zamegljena je 

tudi meja med plačanim in neplačanim delom. Če lahko z mobilnimi telefoni motimo delavce 

na domu, jih lahko na delovnem mestu motijo družinski člani (Patmore 2006, 28–29). Takšno 

                                                           
119 Japonsko podjetje za proizvodnjo koles po naročilu je tako odzivno, da lahko kolo izdela, sestavi in dostavi v 

manj kot treh urah, zato z dostavo odlaša, da kupec lahko doživi »veselje pričakovanja« (Rifkin 2007, 191–192). 
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predpostavko zagovarja tudi Steven Peter Vallas (2012, 5), po katerem je meja med službo ali 

plačano zaposlitvijo in privatnim življenjem ali t.i. nedelom čedalje bolj nejasna.120 

Verjamemo, da vprašanje časovne vsebine dela ni le zanemarjeno, temveč je v postfodistični 

družbi bolj problematično. Enakega mnenja je Patmore (2006, 30–31), po katerem si vodstva 

podjetij prizadevajo povečati intenzivnost dela s plačilom delavcev po številu proizvodov, da 

bi na ta način dosegla čim večjo učinkovitost. Na tem mestu moramo opozoriti, da je njegovo 

razumevanje tovrstne problematike pomanjkljivo, kajti ne upošteva, da postfordistična logika 

ne pričakuje le proizvodnje čim večjega števila proizvodov v čim krajšem času. Le-ta zahteva 

tudi istočasno opravljanje čedalje več delovnih nalog hkrati.121 Izkoriščanje časovne meje in 

časovne vsebine dela vodstvom omogoča dosego želene produktivnosti podjetja.122 Kot smo 

že izpostavili, je delavce možno s pomočjo časa tudi disciplinirati. 

5.3.1 Časovna disciplina 

Z industrijskim kapitalizmom smo priča transformaciji od dela, ki temelji na nalogah, k delu, 

ki temelji na času – s tem, ko ura postane dovolj razširjena in točna, postane sredstvo nadzora 

in discipliniranja delavcev (Patmore 2006, 25). Da bi razumeli, zakaj je takšna transformacija 

dela problematična, moramo izpostaviti primer Lakote, kjer do te transformacije ni prišlo. 

Medtem ko je država skušala vsiliti discipline ure, v Lakoti prevladuje k nalogam usmerjena 

ekonomija, katere sestavni del so družabni dogodki. Čeprav je država prebivalce spodbujala k 

opravljanju plačanega dela in so internati poudarjali pomen poklicnega usposabljanja, se celo 

ljudje s plačanimi službami ne vedejo v skladu z zahtevami običajnih delovnim mest, saj niso 

ponotranjili hegemonske retorike časa in dela. Zato Kathleen Pickering kot enega od razlogov 

za neuspešen prehod k urnemu času v Lakoti vidi zlasti v neuspešnem ponotranjenju časovne 

                                                           
120 Bolj skrajno stališče kot Patmore in Vallas zavzame Jonathan Crary (2013), ko opozarja, da je ideja dela brez 

prekinitve vse bolj normalna. Menimo, da bi približevanje realizaciji ideje dela brez prekinitve le še zaostrilo že 

obstoječ razkorak med vključenimi in izključenimi iz trga plačanega dela. 
121 Če pri monokronični organizaciji časa ljudje opravljajo zgolj eno stvar, pri čedalje bolj pogosti polikronični 

organizaciji časa ljudje opravljajo več stvari hkrati. Če je prvo lažje nadzorovati in usklajevati ter je primernejša 

za upravljanje večjih sistemov, je druga učinkovitejša pri reševanju kompleksnejših problemov (Lee in Liebenau 

2002, 131–133). 
122 Vodstvo maksimira produktivnost podjetja, ko podaljšuje delovnik in intenzivira delo (Patmore 2006, 25). 
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discipline (Pickering 2004, 85, 88–89, 92, 94–96). Podobno stališče kot že omenjeni Patmore 

zagovarjata tudi Leejeva in Liebenau, ki razlikujeta med rigidno in novo časovno disciplino. 

Avtorja soglašata, da je k nalogam usmerjeno organizacijo časa nadomestila rigidna časovna 

disciplina, ki temelji na času ure. Zato podjetje velja za produktivnejše, če uspe skrajšati čas 

dokončanja določene količine dela (Lee in Liebenau 2002, 127, 130). Strinjamo se z Leejevo 

in Liebenauom, da je rigidna časovna disciplina postala neuporabna v postindustrijski družbi, 

saj v njej učinke dela ni mogoče nadzirati le s številom opravljenih delovnih ur – zato rigidno 

časovno disciplino nadomesti nova časovna disciplina. 

Virtualno delovno okolje, ki vključuje virtualno pisarno, ekipo in organizacijo, omogoči nove 

oblike časovne discipline, ki presegajo rigidne. Čas kot družbeni konstrukt torej ni unitaren in 

absoluten, temveč je notranje heterogen, zato mu pravita družbeni čas. Medtem ko so rigidne 

časovne discipline »trdno osnovane na času ure, bo koncept družbenega časa (…) potreben za 

razumevanje časovnih disciplin v virtualnih okoljih« (Lee in Liebenau 2002, 126, 130–131). 

Zato ne soglašamo s prepričanjem, da je čas, ki ga delavci zapravijo znotraj prožnih delovnih 

organizacij, svoboden čas in ne čas nadzora. 

Podobno stališče podpre Sennett, ki organizacijo časa na delovnem mestu prožnih organizacij 

interpretira kakor časovno prožnost (flextime) – če se organizacija dela zdi kakor osvoboditev 

delovnega časa, kot napad modernih organizacij na standardizirano rutino, Sennet meni, da so 

realnosti časovne prožnosti drugačne, saj v resnici prinaša novo proizvodnjo nadzora (Sennett 

1999, 57–59). Kljub temu ne zagovarjamo, da se časovna prožnost vselej odraža v nadzoru in 

nikoli v osvoboditvi delovnega časa. Soglašamo s Sennetom, da je rezultat časovne prožnosti, 

ki jo dovoljujejo prožne organizacije, predvsem lažji nadzor in ne omogočanje večje svobode 

delavcev. Delavce je mogoče nadzorovati in disciplinirati tudi s pomočjo dolga.123 

  

                                                           
123 A urjenje za življenje v dolgu se prične že bistveno pred vstopom na trg plačanega dela; Lazzarato kot primer 

izpostavi odplačevanje dolgov ameriških študentov (Lazzarato 2012, 35–36). Trdimo, da je razlika med študenti 

in delavci glede odplačevanja dolgov zlasti ta, da študenti odplačujejo dolgove predvsem tekom svojega študija, 

medtem ko delavci odplačujejo svoje dolgove skozi celotno življenje. 

 



102 

 

5.4 Delo, potrošnja in dolg 

Podobno prepričanje – da je zadolžen delavec tudi discipliniran delavec – zagovarja Al Gini, 

ki izpostavlja družbo očitnih potrošnikov (conspicuous consumers) kakor najbolj potrošniško 

družbo v človeški zgodovini, v kateri je nakupovanje, kot najbolj popularna oblika razvedrila, 

postala dejavnost prostega časa. Ker več potrošimo, se še bolj zadolžimo, zato smo prisiljeni 

delati več, da bi lahko plačati račune (Gini 1998, 712). Njegova ugotovitev, da nas dolg, ki ga 

pridobimo s prekomerno potrošnjo, sili še v prekomerno delo, pojasni kompleksen odnos med 

delom, potrošnjo in dolgom. A do zelo podobnega zaključka kakor Gini pride tudi Hall, ki ne 

problematizira zgolj prekomernega dela, temveč tudi nujnost angažiranja pri plačanem delu v 

primeru zadolževanja posameznika. 

Avtor je namreč prepričan, da se skozi čas določene življenjske investicije in stroški, kot sta 

izobrazba in zakonski status, povečajo, kar nam otežuje neangažiranje pri delu. Te investicije 

ter z njimi povezani stroški posameznika zaklenejo v položaj, v katerem vsak nadaljnji korak 

pomeni negotovost glede dosedanjih investicij (Hall 1986, 101). Soglašamo, da dolg omogoči 

in obenem tudi ogroža pridobljen položaj posameznika, zato ga sili v nikoli dokončano delo – 

prepričani smo, da se zadolženosti lahko upremo le z manjšo potrošnjo. S takšno strategijo si 

lahko privoščimo manjšo angažiranost pri zaposlitvi in večjo angažiranost pri bolj svobodnih 

dejavnostih. 

Na tem mestu se lahko opremo na stališče Balesa, Trodda in Williamsona, za katere je najbolj 

razširjena oblika modernega suženjstva124 ravno dolžniško suženjstvo, pri čemer posameznik 

z delom jamči za izposojen denar, vendar dolžina in narava pomoči ni določena, zato nikoli 

ne more pokriti začetnega dolga (Bales in ostali 2009, 33). S tem nočemo trditi, da je družba, 

v kateri živimo, družba dolžniškega suženjstva, kot jo razumejo Bales in ostali, ampak želimo 

poudariti, da nam dolžniška družba vsiljuje neskončno prevzemanje in odplačevanje dolga. 

V banki je – nasprotno od ilegalnega dolžniškega suženjstva – višina in dolžina posojila jasno 

določena. Ko posameznik uspe odplačati dolg, se mora ponovno zadolžiti, da bi lahko ohranil 

ali nadgradil obstoječi družbeni status. Še bolj problematično je zadolževanje tistih, ki sodijo 

med revnejše družbene skupine – ti se zadolžujejo, da bi sploh lahko preživeli. Zato menimo, 

da je zadolževanje sistemska strategija ohranjanja odvisnosti posameznika – ker se zadolžuje, 

                                                           
124 Bales in ostali (2009, 33–34) izpostavijo naslednje oblike modernega suženjstva – premoženjsko (chattel 

slavery), dolžniško (debt bondage slavery) in pogodbeno suženjstvo ter prisilno delo. 
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mora biti zaposlen, da bi odplačal dolg. Da nismo priča le individualnemu nasilju, ampak tudi 

prikritemu strukturnemu nasilju kapitalističnega sistema, opozarjajo tudi drugi avtorji. 

Pri tem posebej izpostavljamo Maurizia Lazzarata, za katerega dolg »ni ovira za rast, ampak 

je, nasprotno, ekonomsko in subjektivno gibalo sodobne ekonomije. Proizvodnja dolgov, se 

pravi gradnja in razvijanje razmerja oblasti med upniki in dolžniki, je bila zamišljena (…) kot 

strateško jedro neoliberalnih politik«. Zaradi tega denarne politike, politike socialne države in 

davčne politike ustvarjajo ogromne javne ter zasebne dolgove (Lazzarato 2012, 28, 30). Če je 

Lazzarato opozoril na vpliv, ki ga ima dolg na kapitalistično ekonomijo, Bauman in Ransome 

problematiko dolga premišljata znotraj konteksta potrošniške družbe. Pri tem zastopata enako 

stališče, ki ga podpiramo. 

Prvi kritizira našo potrebo po takojšnem užitku in posledično dolgu v potrošniški družbi, ki je 

»družba kreditnih kartic, ne varčevalnih knjižic«, ki je »sedaj« družba – družba hotenja in ne 

čakajoča družba (Bauman 1999, 31). Drugi še dodaja, da je v potrošniških družbah obilnejše 

izposojanje denarja za namen potrošnje norma – ker ljudje želijo imeti proizvod nemudoma, 

raztegnejo breme plačevanja v prihodnost in ublažijo občutek krivde, ki je povezan z dolgom. 

Ker smo priča prehodu od varčevanja k dolgu125, večina ljudi nima prihrankov in presežnega 

dohodka (Ransome 2005, 55, 105). Če imata izpostavljena avtorja prav, potem je potrošniška 

družba tudi dolžniška družba. Zaradi obstoja odnosa med delom, potrošnjo in dolgom, ki smo 

ga že problematizirali, sklepamo, da je za ohranitev potrošniške in dolžniške družbe potrebna 

določena mera ohranitve družbe dela. Prekomerna potrošnja, ki prinaša zadolženost, na dolgi 

rok ne doprinese k večji svobodi posameznika, ravno nasprotno. 

Oblast dolga, ki se predstavlja kot oblast, ki se ne uveljavlja z represijo ali ideologijo, nas želi 

prepričati, da smo svobodni, če prevzamemo dolžniški način življenja (Lazzarato 2012, 35), a 

pristajanje na takšen način življenja dejansko prinaša podrejanje in v skrajni fazi ekonomsko, 

družbeno in politično izključenost posameznika – v dolžniški družbi prevladuje odnos upnik-

dolžnik, ki nedvomno bolj koristi upniku kot dolžniku. Podobno mnenje zagovarja Lazzarato 

(2012, 33), po katerem današnja finančna regulacija daje prednost upniškem polu, fordistična 

regulacija pa je preferirala dolžniški pol. Najboljši primer, ki potrjuje naše mnenje, so politike 

                                                           
125 Če je v preteklosti asketski delavec, ki je varčeval, veljal za idealnega (Marx 2007, 118–119), mora danes 

delavec trošiti, zato je zadolžen. Idealen delavec je torej zadolžen in ne varčen delavec. 
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zategovanja pasov, ki zavračajo katere koli oblike zadolževanja.126 Namen varčevalnih politik 

je nadziranje in discipliniranje delavcev, zato se strinjamo s stališčem Rifkina (2007, 366), da 

vlade, ki zategujejo pasove, ne ustvarjajo blaginje in novih delovnih mest. Še več – trdimo, da 

počnejo ravno nasprotno s tem, ko – med drugim – uničujejo socialno državo. 

Skozi razne varčevalne politike se skuša na neoliberalen način vzpostaviti nadzor nad izdatki 

socialne države, ki so jo družbeni boji iztrgali kapitalistični akumulaciji – ekonomija dolga je 

uspela spremeniti naravo socialne države, ko je socialne pravice pretvorila v socialne dolgove 

(Lazzarato 2012, 30–31, 111–112). Da je takšna predpostavka smiselna, dokazuje tudi primer 

socialne pomoči v Sloveniji, ki ni več socialna pravica, temveč je dolg, kar izhaja tudi iz prve 

točke 128. člena Zakona o dedovanju: 

Dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, 

se omeji do višine vrednosti prejete pomoči. Ta omejitev se izvede tako, da postane del 

zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete pomoči, lastnina Republike 

Slovenije, če se je pomoč financirala iz proračuna Republike Slovenije (Zakon o dedovanju 

1976, 128 čl., 1. odst.). 

To ni nepomembno, saj je primarna naloga socialne države poskrbeti za delavce, ki so postali 

odvečni zaradi neuspešne distribucije delovne sile na trgu dela. A socialna država, ki socialne 

pravice nadomešča s socialnimi dolgovi, – skupaj s trgom dela – ne more zagotoviti primerne 

distribucije rezultatov dela med zaposlene in še zlasti brezposelne. Dejstvo, da sta v sodobnih 

družbah distribucija dela ter distribucija rezultatov dela problematični, želimo obravnavati v 

naslednjem poglavju, v katerem – to je na tem mestu smotrno poudariti – govorimo predvsem 

o delu kot zaposlitvi.127 

                                                           
126 Na tem mestu podpiramo stališče Krugmana, ki nasprotuje stališču, da je dolg dolg, tj. da ni relevantno, kdo 

komu dolguje denar. Vsi dolgovi namreč niso enaki, saj se gospodarstvo kot celota ne zadolžuje. Zadolžujejo se 

manj potrpežljivi ljudje, ki želijo trošiti, vendar ne želijo čakati. Zato si izposojajo od bolj potrpežljivih ljudi. Če 

so dolžniki prisiljeni porabiti manj, to ne drži za tiste, ki posojajo ter lahko celo povečujejo svojo porabo. Prav 

tako ne drži, da z dolgom ne moremo odpraviti dolga. Kot primer navaja večanja državnega dolga v času druge 

svetovne vojne, ki ni rešil le problema nizkega povpraševanja, ampak tudi problem zasebnega dolga (Krugman 

2012, 117–119). 
127 Čeprav – kot smo izpostavili že v drugem poglavju – nasprotujemo izključno tovrstni definiciji dela. 
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6 DISTRIBUCIJA DELA IN REZULTATOV DELA 

6.1 Konstrukt polne zaposlenosti 

Soglašamo z Offejem, ki trdi, da mora vsaka družba rešiti dvojno nalogo. Prvič, delovno silo 

mora distribuirati med procese proizvodnje. In drugič, njihove sadove dela mora distribuirati 

med zaposlene in nezaposlene. Trg dela kot razporeditveno načelo delovne sile je zgolj delno 

uspešen (Offe 1985a, 52–53). Kot smo že omenili, podobno velja tudi za mehanizem socialne 

države. Zagovarjamo, da delovne sile ni možno v celoti distribuirati med procese proizvodnje 

– tj. da je predpostavka o doseganju polne zaposlenosti povsem nerealistična. 

V idejo polne zaposlenosti dvomi tudi Folkert Wilken (1969, 5), za katerega le-ta predstavlja 

družbeni ideal, po katerem vsak dela zmožen človek dobi mesto v družbenem sistem. Vendar 

družbena realnost ni idealna, zato v njej vsakdo ni sposoben najti ali opravljati službe. Četudi 

bi predpostavljali, da je vsakdo dovolj talentiran za zasedbo katerega koli delovnega mesta, je 

teh enostavno premalo. Ker bo v prihodnosti prostih delovnih mest še bistveno manj, bo ideja 

polne zaposlenosti zgolj še težje dosegljiva. V nadaljevanju besedila želimo pokazati, da tega 

dejstva ne upošteva tudi Evropska unija. 

Na podlagi določb Amsterdamske pogodbe iz leta 1997 je novembra istega leta luksemburški 

evropski svet vpeljal evropsko strategijo zaposlovanja (European employment strategy, EES), 

katere temelji so bili vzpostavljeni že v času pogajanj za Maastrichtsko pogodbo (1992), ki je 

skušala okrepiti socialno dimenzijo evropskega razvojnega modela. Tudi lizbonski evropski 

svet je marca leta 2000 pozival k večjim naporom na področju zmanjševanja visokega števila 

brezposelnih in izpostavil polno zaposlenost kakor dolgoročni cilj nove evropske ekonomije. 

Kasneje se je izkazalo, da si je Evropska unija zastavila preambiciozen cilj, ko je napovedala 

70-odstotno zaposlenost delovno sposobnih posameznikov, 60-odstotno zaposlenost delovno 

sposobnih žensk ter 50-odstotno zaposlenost vseh delovno sposobnih starejših od 55 let do 

leta 2010. Niški evropski svet je že decembra 2000 v Agendi o socialni politiki (Social Policy 

Agenda) kot pomemben cilj evropske strategije zaposlovanja poudaril kvaliteto dela, medtem 

ko je barcelonski evropski svet marca 2002 predstavil dokument Active policies towards full 

employment: more and better jobs in s tem ponovno opozoril, da je polna zaposlenost temelj 

lizbonske strategije, ki je bila ponovno vzpostavljena leta 2005. Danes je evropska strategija 

zaposlovanja osrednje orodje koordinacije politik zaposlovanja na ravni Evropske unije – v 

skladu s strategijo EU 2020 si prizadeva ustvariti več zaposlitev, ki bodo tudi boljše. Temelji 
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še na načelih, kot so zaposljivost, podjetništvo, prilagodljivost in enake možnosti (Eurofound; 

European Commission: Employment, Social Affairs and Inclusion; European Employment 

Observatory). Čeprav prizadevanja Evropske unije za spodbujanje novih in predvsem boljših 

delovnih mest podpiramo, hkrati ugotavljamo, da Evropska unija vztraja pri konstruktu polne 

zaposlenosti, čeprav je ta ideja v praksi dejansko neuresničljiva. 

Enako stališče zagovarja Offe, ki problematizira evropske reforme trga dela in trdi, da je cilj 

polne zaposlenosti nerealističen, saj ekonomije niso zmožne absorbirati celotne delovne sile. 

Polna zaposlenost je lahko realistična zgolj pod normativno nesprejemljivimi pogoji ali preko 

institucionalnih sprememb, ki so nerealistične (Offe 2008, 2–3, 17, 24). Pri tem še dodajamo, 

da je idejo polne zaposlenosti možno realizirati zgolj z enakomerno porazdelitvijo obstoječih 

zaposlitev in tistih zaposlitev, ki se bodo v prihodnosti šele pojavila, kar zahteva skrajšanje 

delovnega časa – v nasprotnem primeru realizacija ideje polne zaposlenosti sploh ni mogoča. 

K problematiki distribucije dela in skrajšanja delovnika se bomo vrnili na koncu poglavja, na 

tem mestu želimo le še poudariti, da bo v prihodnosti ideja polne zaposlenosti postala vse bolj 

nenavadna, nenormalna. 

Pri tem se opiramo na spoznanje Baumana, za katerega je polna zaposlenost dosegla pozicijo 

pravice in dolžnosti. Ideja polne zaposlenosti je postala nujna značilnost normalne družbe – a 

definiranje norme definira abnormalnost. Ker je etika dela zaobjela abnormalnost v fenomenu 

brezposelnosti, je abnormalno, če nismo zaposleni (Bauman 1999, 36). Z naraščanjem števila 

brezposelnih kot posledice razvoja kapitalizma in čedalje hitrejšega tehnološkega razvoja, bo 

t.i. nedelo postalo vse bolj normalno. In obratno, kdor bo zaposlen, bo nenormalen, kar lahko 

interpretiramo na dva načina. Prvič, zaposleni bodo predstavljali izjemo, zato bodo manjšina, 

elita in privilegirani. Zgolj oni bodo tisti, ki bodo imeli dostop do zaposlitve in do vseh pravic 

ter koristi, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Zato bodo – tako kot delo, ki ga bodo opravljali 

– poveličevani. Drugič, ker bodo imeli dostop do teh pravic, bodo osovraženi s strani tistih, ki 

ne bodo mogli uživati v le-teh. Zato bomo priča še večji polarizaciji med redno zaposlenimi 

ter brezposelnimi in prekarno zaposlenimi ljudmi, saj so prvi bolje ekonomsko situirani, drugi 

pa slabše. Priča bomo naslednjemu problemu – zaposleni bodo osovraženi s strani drugih, ker 

bodo le-ti želeli biti zaposleni in uspešni kakor prvi. Če so ta naša predvidevanja pravilna, bo 

prihodnja družba – ob predpostavki nadaljevanja obstoječe distribucije dela in rezultatov tega 

dela – družba zavisti. Preden podrobneje obravnavamo vprašanje brezposelnosti, ki jo večkrat 

zgolj bežno omenimo, bomo izpostavili vpliv novih tehnologij na delovna mesta. 
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6.2 Brezposelnost 

6.2.1 Vpliv novih tehnologij na delovna mesta 

Če nas je v 50-ih in 60-ih zanimal učinek avtomatizacije na poklice, ki so jih opravljali modri 

ovratniki, nas v svetu naraščajočega storitvenega sektorja zanima učinek novih tehnologij na 

poklice, ki jih opravljajo roza ovratniki – tj. nižje plačane pisarniške in administrativne službe 

žensk – ter beli ovratniki – tj. višje plačane strokovne in tehnične službe moških (McLaughlin 

1983, 152, 156).128 A to ne pomeni, da industrijske tehnologije nimajo nikakršnega vpliva na 

delovna mesta, pomeni le, da postaja njihov vpliv vse manjši, pri čemer pobudo prevzemajo 

sodobne tehnologije. Zato nas zanima njihov vpliv na delovna mesta. Pri tem se lahko najprej 

opremo na ugotovitve Harveyja Shaikena, ki jih podpiramo. 

Shaiken je prepričan, da je učinek novih tehnologij na službe razviden v številu služb, tempu 

dela in internacionalizaciji dela. Prvič, številne službe bodo prenehale obstajati, medtem ko 

bodo mnoge bistveno spremenjene. Drugič, tempo dela bodo v prihodnosti nadzorovali stroji 

in ne ljudje. Nova tehnologija vodstvom omogoča nenehno nadzorovanje tempa dela. Pravica 

delavca do načina in časa opravljanja dela bo izginila, s čimer se bo okrepila tudi družbena in 

fizična izolacija. Tretjič, internacionalizacija dela ogroža še organiziranje delavcev, saj lahko 

vodstvo z decentralizacijo proizvodnje ublaži ali izniči učinke stavke delavcev (McLaughlin 

1983, 153–154). Nove tehnologije delavcev ne bodo prikrajšale le za delo, temveč jih bodo v 

še večji meri oropale možnosti vplivanja na načine izvajanja dela. Te tehnologije ovirajo tudi 

politično organiziranje, s pomočjo katerega bi delavci lažje ohranili delo in vplivali na pogoje 

svojega dela. Če ima Harvey Shaiken prav, potem je učinek novih tehnologij na delavce prej 

negativen kakor pozitiven. Podobnega mnenja so Bradleyjeva in ostali, ki kritizirajo sodobne 

tehnologije iz več razlogov, ki jih povzemamo v nadaljevanju. 

Prvič, nove tehnologije, ki naj bi osrečile delavce, so čedalje pogosteje uporabljene za nadzor 

delovne sile. Drugič, tehnologije, ki lahko humanizirajo delovna okolja, ne prinašajo nujnega 

izboljšanja produktivnosti in so lahko celo proti-produktivne. Tretjič, nove tehnologije, ki naj 

bi zaposlene osvobodile težkega dela, so delo le še intenzivirale. Četrtič, službe postajajo vse 

bolj raznolike, vendar v negativnem smislu. In petič, računalniki ustvarijo iluzijo, da opravijo 

vso delo, a presenetljivo količino dela še vedno opravijo ljudje, zato tehnologija pripomore k 

                                                           
128 Če industrijske tehnologije nadomestijo telo delavca, so sodobne tehnologije nadomestile um delavca (Rifkin 

2007, 63–65). 
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povečani stopnji stresa. Avtorji se strinjajo, da tehnologija ni univerzalna rešitev problemov 

delovnega mesta, saj ima nepričakovane posledice (Bradley in ostali 2004, 101–104, 106). Na 

tem mestu je smotrno poudariti, da nove tehnologije ne odpravljajo le služb, kot trdi Shaiken, 

temveč odpravljajo tudi stabilne in dobro plačane službe, kar potrjujeta Stanley Aronowitz in 

William DiFazio. 

Napredek tehnologije je močno prispeval k produktivnosti delovnega mesta, zato bi morala 

gospodarska rast rezultirati v mnogih stalnih službah. Aronowitz in DiFazio temu prepričanju 

nasprotujeta s tezo, da tehnološke investicije privarčujejo delo, kar velja tudi za proizvodnjo 

dobrin in storitev. Ravno zato so nove službe storitvene, negotove, začasne in brez ugodnosti. 

V prihodnosti lahko pričakujemo še večji manko spodobno plačanih stalnih služb (Aronowitz 

in DiFazio 1996, 52). Tehnološki napredek tako v večji meri zapira kot odpira delovna mesta, 

delovna mesta, ki jih ohranja, pa postajajo vse bolj nestabilna. 

Zato podpiramo stališče Valerije Korošec, da je postavka jobless growth – gospodarska rast, 

ki je ne spremlja rast števila delovnih mest – problematična. Z zmanjševanjem števila rednih 

služb, kot so definirane v 20. stoletju – tj. osem urna zaposlitev za nedoločen čas –, smo priča 

intenzivnemu spopadu med delovno silo in tehnologijo, čeprav ta že omogoča preživetje vse 

več ljudi s vedno manj človeškega dela (Korošec 2010, 12–13). 

Veljavnost teze o nadomeščanju delovnih mest s tehnologijo odlično prikaže Jeremy Rifkin v 

knjigi Konec dela, v kateri napoveduje zaton družbe plačane zaposlitve in posledično rojstvo 

posttržne dobe skozi krepitev neprofitnega sektorja v obliki razcveta različnih oblik družbeno 

koristnega, skupnostnega dela,129 za opravljanje katerega bomo prejemali socialno plačo (glej 

Rifkin 2007, 387–398), ki jo lahko razumemo kot UTD. Rifkinova napoved o zmanjševanju 

števila rednih zaposlitev v korist tehnologije postaja del naše stvarnosti (Popović 2011a, 71), 

kar potrjujejo naslednji podatki. Vendar ti podatki kažejo, da je njegov pogled na to vprašanje 

morda pretirano optimističen. 

Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat je leta 2013 v območju EU-28 prebivalo 

505 milijonov ljudi. Do decembra tega leta je bilo kar 26,2 milijona prebivalcev brezposelnih 

(Eurostat). Vendar nič bolj spodbudni niso podatki o številu brezposelnih pri nas – 13. julija 

2014 je bilo na Zavodu za zaposlovanje registriranih okoli 117.000 brezposelnih ljudi (Zavod 

RS za zaposlovanje 2014). Številka – ki bo na dolgi rok zrasla – ne vključuje neregistriranih 

                                                           
129 Primerjaj z Gorz (1999). 
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brezposelnih (ki jih zavod za zaposlovanje po določenem časovnem obdobju izbriše iz svojih 

evidenc in niso upravičeni do socialnih prejemkov), prikritih brezposelnih (npr. posamezniki, 

ki izkoristijo pravice iz naslova študentskega statusa, kajti ne zmorejo vstopiti v zaposlitveno 

razmerje), revnih zaposlenih (ki nimajo zagotovljene eksistenčne varnosti kljub vključenosti 

na trg dela), in tistih, ki so zaposleni, vendar ne prejemajo plač (Popović 2011a, 71). Smotrno 

se je tudi vprašati, komu vpeljava novih tehnologij najbolj škoduje in komu najbolj koristi. Za 

bolj celovit odgovor na to vprašanje, je potrebno izhajati iz preteklih izkušenj. 

Če so v povojnih recesijah breme brezposelnosti nosili tovarniški delavci, ga dandanes nosijo 

izobraženi delavci. V dobi mehanike je tehnološka inovacija pomenila prihod menedžerjev z 

namenom zagotavljanja neprekinjene kvantitete in kvalitete proizvoda. Po letu 1989 so se 

številna podjetja odločila rezati odvečne stroške celo tako intenzivno, da so se ukrepi krčenja 

izkazali kot protiproduktivni. Zaradi tega so začela uvajati tehnologije varčevanja dela. S tem 

je programska oprema postala dejanski upravitelj procesa dela. Menedžerji in računalniška 

podjetja so začeli razvijati programsko opremo in organizacije z namenom, da bi eliminirali 

proizvajalce znanja. Aronowitz in DiFazio zato napovedujeta, da bodo tehnologije varčevanja 

dela izgnale intelektualno in manualno delo, zato ne bo dovolj služb za tiste, ki si želijo delati 

(Aronowitz in DiFazio 1996, 65–67). Da tehnološki napredek omogoča nadomeščanje živega 

delo s programsko opremo, problematizira tudi Bauman, za katerega je ideja povratka k delu 

nebulozna in naivna (Bauman 1999, 64). Verjamemo, da je paradoksalno, da je s tehnološkim 

napredkom vrnitev k zaposlitvi vse bolj nesmiselna, čeprav je od človekove vključenosti v to 

obliko dela odvisno njegovo preživetje. Zato je težavna tudi osvoboditev od zaposlitve. 

Medtem ko se strinjamo z ugotovitvijo Aronowitza in DiFazia, da vpeljava novih tehnologij 

nadomešča manualne in še posebej intelektualne delavce, moramo upoštevati, da z razvojem 

novih tehnologij v sodobni družbi nastajajo tudi visokotehnološke oblike dela, ki so delavcem 

bolj zanimive in obenem ne zahtevajo konkuriranja strojem industrijske družbe. To pomeni, 

da delavec dela v sožitju s tehnologijo, tako da izrablja njene prednosti. Vendar je takšno delo 

običajno omejeno le na peščico visokotehnoloških delavcev, medtem ko so manj privlačna in 

manj zabavna delovna mesta prepuščena drugim. Sklepamo, da je predpostavka o vsesplošni 

koristnosti tehnologij tako za delovno mesto kakor tudi delavce napačna. 

Naše spoznanje podpirajo še Bradleyjeva in ostali (2004, 109–110), ki obravnavajo vprašanje 

mita tehnologije in znanosti kot rešitvi za težave delovnega mesta – po njihovem prepričanju 

sta znanost in tehnologija ideologiji, posledično racionalnost sistema predstavljata znanstvena 
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in tehnološka racionalnost. Zato niti ni presenetljivo, da si težko predstavljamo, da odločitve 

o prihodnosti delovnih mest sprejemajo ljudje. Popolnoma se strinjamo, da je s povečevanjem 

vpliva tehnologije vpliv človeka čedalje manjši. Paradoksalno je, da ideologija tehnoznanosti 

opravičuje nadomeščanje delovnih mest z novimi tehnologijami, medtem ko ideologija dela 

zahteva nujnost ohranjanja dela – tj. zaposlitve – kot glavne človekove dejavnosti. Ideologija 

tehnoznanosti ne nasprotuje, ampak je sestavni del ideologije dela. Ideologija dela je dvolična 

ideologija – zahteva tisto, čemur nasprotuje. Od delavcev pričakuje tisto, kar jim onemogoča. 

Dostop delavcev do delovnih mest je omejen, zato moramo podrobneje obravnavati problem 

brezposelnosti. 

6.2.2 O brezposelnosti 

Pri tem velja poudariti, da brezposelnost ni zgolj posledica vpliva novih tehnologij. Prav tako 

nasprotujemo predpostavki, po kateri je brezposelnost posledica neracionalnih odločitev ljudi 

in ne bistven sestavni del kapitalističnega ekonomskega procesa. Podobno stališče zagovarja 

Richards (1997a, 166, 169),130 po katerem tekmovanje na globalnem trgu zahteva zniževanje 

stroškov proizvodnje, ki mora biti časovno in delovno varčna – zato rezultira v višji stopnji 

brezposelnosti, ki je ne more zamejiti niti širjenje proizvodnje. Po Meadovi (2005b, 230–232) 

je velika depresija prva izzvala prepričanje, da je vsakdo, ki je pripravljen delati, zmožen tudi 

najti delo, vendar se je tak odnos do dela ohranil vse do danes. Da imamo prav, dokazujejo še 

podatki o povprečni brezposelnosti, ki zadnja desetletja praviloma narašča in bo najverjetneje 

naraščala tudi v prihodnosti. 

V petdesetih povprečna brezposelnost znaša le 4,5 odstotka, v šestdesetih letih 4,8 odstotka, v 

sedemdesetih 6,2 odstotka ter v osemdesetih 7,3 odstotka. Rifkin ugotavlja, da so ekonomisti 

ob naraščanju števila brezposelnih spreminjali predstave o tem, kaj je polna zaposlenost – če 

je v petdesetih letih 3-odstotna brezposelnost veljala za polno zaposlenost, je v šestdesetih 4-

odstotna, v osemdesetih 5- ali 5,5-odstotna in v devetdesetih letih 6-odstotna. Hkrati moramo 

upoštevati, da so podatki o zaposlenosti delno zavajajoči, saj je vedno več ljudi zaposlenih za 

krajši delovni čas, zaposlitve so tudi vedno slabše plačane (Rifkin 2007, 70–71; 273–274). 

Brezposelnost ni naravna danost ali usoda, temveč je stanje, ki je rezultat političnih odločitev 

in diktatov trga. Zato podpiramo Statta (1994, 153), po katerem se brezposelnost pojavi šele z 

                                                           
130 Brezposelnost interpretira kot umetno situacijo, za katero ne more biti odgovoren posameznik, temveč družba 

(Richards 1997a, 192, 194–195)  
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industrijsko revolucijo. Če ima prav, potem pred tem obdobjem kategorija brezposelnosti niti 

ni obstajala. V nadaljevanju želimo natančneje razumeti pojav brezposelnosti, pri čemer nam 

razlikovanje med staro in novo brezposelnostjo, ki jo omenja Jacques Derrida (1994, 81), ni v 

pomoč. Po našem mnenju je namreč bolj relevantno razlikovanje med frikcijsko in strukturno 

brezposelnostjo ter podzaposlenostjo. 

Prvič, frikcijska brezposelnost je situacija, v kateri so delavci začasno brez zaposlitve zaradi 

menjave oz. iskanja nove službe ali odločitve delodajalca. Drugič, strukturna brezposelnost je 

bolj kompleksen in usoden fenomen, ki ne temelji zgolj na zatonu industrije in na tehnoloških 

spremembah. Tretjič, podzaposlenost je situacija, v kateri ljudje delajo na položajih, za katere 

njihove kvalifikacije, kot sta npr. stopnja izobrazbe in izkušnje, presegajo zahteve delovnega 

mesta (Hall 1986, 17, 19, 22–23). Problematiko podzaposlenosti izpostavi tudi Guy Standing 

(2011, 10), ko opozori na problematiko statusne neenotnosti, pri kateri morajo ljudje z visoko 

izobrazbo sprejeti službo pod njihovimi kvalifikacijami, zato trpijo za statusno frustracijo. 

V postfordistično družbi ni problematična le strukturna, temveč tudi frikcijska brezposelnost, 

saj so ljudje vse pogosteje prisiljeni iskati nove zaposlitve zaradi odločitev delodajalcev in ne 

zaradi lastnih odločitev. Menimo, da je podzaposlenost zgolj posledica brezposelnosti. Ker na 

splošno primanjkuje prostih delovnih mest, še zlasti tistih, ki ustrezajo stopnji izobrazbe neke 

osebe in njenim predhodnim izkušnjam, je ta prisiljena opravljati katero koli zaposlitev, da bi 

preživela. Za ljudi, ki so brezposelni – še posebej strukturno –, je težavno predvsem to, da so 

družbeno, ekonomsko in politično izključeni. 

Podobnega mnenja je tudi Sennett (2008, 70–71), za katerega brezposelni postanejo nevidni – 

če le-ti skušajo uporabiti mrežo znanstev pri bivših delodajalcih, dobijo občutek, da jih nihče 

ne pozna. Na takšen način razmišlja še Hall (1986, 12), ki razliko med delom, ustvarjanjem in 

zaposlitvijo označi kot pomembno, saj med vsemi tremi dejavnostmi zgolj zaposlitev vsebuje 

družbeni odnos. To ni nepomembno, kajti kdor le dela – recimo opravlja gospodinjska dela – 

vendar ni zaposlen, ta je zunaj družbenih odnosov. Družbeno in ekonomsko izključeni ljudje 

so tudi politično izključeni. Težje se politično angažirajo in organizirajo, kar ni irelevantno v 

času, ko je zaposlitev – še zlasti stalnih in dobro plačanih – čedalje manj. Zanima nas tudi, ali 

drži stališče Raymonda E. Pahla, da so brezposelni ljudje brezdelneži. 

Avtor interpretira brezposelnost kot brezdelnost, saj za zaposlene ni le verjetneje, da si bodo 

našli več formalnega, ampak tudi neformalnega dela. Izguba zaposlitve tako vpliva na stopnjo 

vključenosti posameznika v druge oblike dela. Zaradi tega izgubo zaposlenosti nismo zmožni 
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neposredno nadomestiti z različnimi oblikami neformalnega dela (Pahl 1987, 36, 44–46). S to 

predpostavko se zgolj delno strinjamo. 

S tem, ko brezposelnost postaja vedno večji družbeni problem, so posamezniki v čedalje večji 

meri izključeni iz sfere neformalnega dela. Posamezniki, ki so brez dostopa ali imajo omejen 

dostop do formalnega trga dela imajo tudi omejen dostop do drugih oblik dela. A brezposelni 

ljudje niso popolni brezdelneži. V večini primerov si resnično želijo, da bi delali, a so njihove 

priložnosti za opravljanje (ne)formalnega dela zelo omejene. Za dobro situirane posameznike 

velja ravno nasprotno – zaradi manka eksistenčnih težav izguba ali opustitev službe spodbuja 

opravljanje neformalnih oblik dela. Kot bomo izpostavili v nadaljevanju, obstajajo tudi ljudje, 

ki niso redno zaposleni niti niso brezposelni ter jih poznamo pod imenom prekariat. A tega ne 

določa zgolj neuvrščenost med stabilno zaposlene ali brezposelne – zato je smiselno poskusiti 

opredeliti pojav prekariata in izpostaviti tudi njegove ključne značilnosti, pri čemer izhajamo 

iz ugotovitev Standinga. 

6.2.3 Prekariat in podrazred 

Le-ta definira prekariat131 kakor posebno družbeno-ekonomsko skupino, v katero posameznik 

sodi ali ne. Prekariat je razred-v-nastajanju (class-in-the-making), če ni že razred-sam-po-sebi 

(class-for-itself), ker ga stalno naraščanje neenakosti še ni izločilo. Prekariat je fragmentirana 

globalna razredna struktura, ki ni homogena – sestavljajo jo ljudje, prikrajšani za nagrade, ki 

omogočajo družbeno-ekonomsko varnost. Začasen delovni status je osrednji vidik prekariata. 

Ker naj bi zavračal stabilno delo, značilno za stari delavski razred, mu skušajo pripisati celo 

pozitivno konotacijo. Ne smemo ga enačiti z revnimi zaposlenimi ali z negotovo zaposlitvijo, 

čeprav sta oba primera povezana s prekariatom (Standing 2011, 7, 9, 13). 

Strinjamo se s Standingom, da je napačno trditi, da ima prekariat pozitivno konotacijo, saj pri 

odsotnosti družbeno-ekonomske varnosti posameznika ni ničesar pozitivnega. Vsekakor ne 

drži, da prekariat zavrača stabilno zaposlitev – dejstvo je, da prekariatu odrekajo bolj stabilno 

obliko zaposlitve, kar ima številne negativne posledice, med katere ne štejemo le ekonomske 

negotovosti. Po Standingu (2011, 18–19) proces prekarizacije prinaša mentalne, čustvene ter 

vedenjske spremembe, zato prekariat ni zmožen dolgoročnega razmišljanja in kreiranja novih 

idej. Menimo, da je prekariat tega zmožen, vendar je pri tem vedno znova in znova oviran. Za 

                                                           
131 Prekariat je neologizem, ki je sestavljen iz pridevnika prekaren in samostalnika proletariat (Standing 2011, 

7). 
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boljše razumevanje prekariata – ter za njegovo razlikovanje od industrijskega proletariata132 – 

izpostavljamo njegove ključne značilnosti. 

Prvič, za prekariat je značilna zaposlitvena negotovost oziroma manko dolgoročnih pogodb in 

zaščite v primeru izgube zaposlitve. Drugič, prekariat je bolj ranljiv v primerjavi s skupinami 

z nižjimi dohodki – pri prekariatu ni težavna le višina dohodka, ampak pomanjkanje podpore 

skupnosti in državnih podpor. Tretjič, prekariat se hkrati sooča s pomanjkanjem identitete, ki 

temelji na delu. Četudi je prekariat zaposlen, je ta brez kariere, tradicije, družbenega spomina, 

občutka pripadnosti poklicni skupnosti in etičnih kodeksov. Prekariat nima občutka, da je del 

solidarne delovne skupnosti, zato ima občutek odtujenosti. Zaveda se še, da v svojem početju 

nima prihodnosti, zato ni polni državljan, temveč je denizen (Standing 2011, 11–12). Trdimo, 

da prekarni delavci niso zgolj ekonomsko in psihološko negotovi, ampak so obenem politično 

negotovi. Tudi vse ostale značilnosti prekariata po Standingu sprejemamo v celoti. Prepričani 

smo, da je ideja prekariata, katero problematizira Standing, vsaj delno primerljiva tudi z idejo 

podrazreda po Baumanu. 

Podrazred je tisti razred ljudi, ki so brez priložnosti in so družbeno nekoristni. Nihče ne najde 

dobrega razloga za njihov obstoj, zato vsi želijo, da bi izginili. Besedo podrazred je leta 1963 

uporabil Gunnar Myrdal, za katerega so člani podrazreda žrtve izključevanja kakor posledice 

ekonomske logike. Besedo podrazred uporabljajo tudi po koncu hladne vojne, ko je nevarnost 

zunanjega sovražnika morala nadomestiti nevarnost notranjega sovražnika. A prisotnost ljudi, 

ki jih uvrščamo v podrazred, ne dokazuje obstoja podrazreda. Da so vsi ti ljudje uvrščeni v le 

eno samo kategorijo, ni dejstvo, temveč je odločitev klasifikacije – da se jih lahko kolektivno 

prikaže kot neuporabne ljudi, ki predstavljajo nevarnost za družbo. Ker ti se čutijo izključene, 

zavrnejo obče vrednote, pri čemer so aktivni in delujoči (Bauman 1999, 66–69).  

Podrazred je torej razred izključenih, vendar politično aktivnih ljudi. Če ta res obstaja, potem 

ga najverjetneje sestavljajo prekarni delavci, o katerih govori Standing. Na prvi pogled se zdi, 

da se ideji prekariata in podrazreda izključujeta z vidika političnega delovanja njunih članov. 

Trdimo, da dejstvo, da je prekariat politično negotov še ne pomeni, da je politično neaktiven. 

Prej obratno – njegova politična negotovost predstavlja vir njegovega političnega delovanja. 

                                                           
132 Za industrijski proletariat je značilna varnost trga dela, zaposlitve, službe, dela, reprodukcije veščin, dohodka 

in predstavništva (Standing 2011, 10–11), kar vsekakor ne moremo trditi za prekariat. 
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Čeprav se strinjamo, da je za prekariat in podrazred značilno, da so brez pravih priložnosti, pa 

nasprotujemo prepričanju, da so družbeno nekoristni. Ravno nasprotno, menimo, da poskrbijo 

predvsem za nemoteno delovanje kapitalističnega ekonomskega sistema. Podobnega mnenja 

je Bauman (1999, 70–71), za katerega padec v podrazred ni posledica napačnih individualnih 

izbir posameznika, ampak je predvsem posledica družbenega nedelovanja. Zato zagovarjamo, 

da ljudje, ki jih uvrščamo v prekariat ali podrazred, ne bi smeli biti individualno odgovorni za 

družbeno generirane krivice – posameznik ne more biti odgovoren za negativne posledice, ki 

niso rezultat svobodne in pravične izbire. Kot smo že omenili, podobno velja tudi za problem 

brezposelnosti, ki ni le posledica neracionalnih odločitev ljudi, temveč je del kapitalističnega 

ekonomskega procesa. Do sedaj smo obravnavali problematiki brezposelnih in prekariata, ker 

se zavedamo, da prispevata k čedalje večji polarizaciji družbe, kar ni – kot bomo izpostavili v 

nadaljevanju besedila – nepomembno. Na polarizacijo delovne sile in družbe opozarjajo tudi 

naslednji avtorji. 

6.2.4 Polarizacija družbe 

Dvoplastni sistem zaposlovanja sestavljajo osrednji delavci, zaposleni za polni delovni čas, in 

obrobni delavci, zaposleni za krajši delovni čas. Vendar so priložnostni delavci slabo plačani, 

čeprav opravljajo enako delo kakor stalni delavci. Predstavljajo »del dolgoročne upravljavske 

strategije za zniževanje plač in izogibanje plačevanju dragih socialnih prispevkov«. Delavci, 

ki so bili zaposleni v podjetjih, so sedaj zaposleni v podpogodbenih podjetjih, kjer opravljajo 

enako delo, kot so ga opravljali pri nekdanjem delodajalcu. Začasni delavci obenem znižujejo 

plače delavcem, ki so stalno zaposleni (Rifkin 2007, 304–305, 307, 309). Stališče Rifkina, za 

katerega polarizacija ne škoduje le začasno zaposlenim, temveč tudi stalno zaposlenim, nam 

je blizu – pri tem dodajamo, da ta polarizacija na dolgi rok koristi le delodajalcem. Prepričani 

smo, da je Rifkin površen, ko razliko med osrednjimi in obrobnimi delavci razume predvsem 

kot razliko med zaposlenimi za polni delovni čas ter zaposleni za krajši delovni čas. Menimo, 

ravno obratno – da obrobni, začasni delavci običajno opravljajo številne nadure v primerjavi s 

stalnimi delavci. Kljub temu je njihovo delovno razmerje bolj nestabilno in slabše plačano. 

Da k neenakosti prispevajo prožna zaposlitvena razmerja – kot na primer sklepanje pogodb s 

podizvajalci (subcontracting), iskanje zunanje delovne sile (outsourcing), najemanje začasnih 

delavcev in tistih, ki so zaposleni za krajši delovni čas –, podobno kot Rifkin, izpostavlja tudi 

Jose, ki razume polarizacijo delovne sile na delavce, ki so bolj izobraženi, karierno usmerjeni 

in individualistični, ter delavce, ki so manj izkušeni, marginalizirani in razpršeni (Jose 2004, 
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4450). Do njegove interpretacije polarizacije smo skeptični, saj visoka izobrazba ni nikakršno 

zagotovilo za prosperiteto posameznika. Če smo natančnejši, prosperirali bodo zgolj delavci s 

specifično izobrazbo in znanjem – s tem mislimo predvsem na visokotehnološke delavce133 in 

delavce, ki kljub nižji izobrazbi posedujejo točno določena znanja, iskana na trgu dela. 

Strinjamo se z Žižkom (2007, 94), po katerem polarizacija poteka med tistimi, ki so vključeni 

v sfero ekonomske blaginje, in tistimi, ki so iz nje izključeni,134 ter Meadovo (2005a, 141), ki 

v prihodnosti napoveduje povečevanje vrzeli med ljudmi, ki delajo, kar si želijo, ter ljudmi, ki 

komaj preživijo. Ob tem poudarjamo, da tovrstna delitev ne velja le znotraj držav, ampak tudi 

med državami, pri čemer so nekatere vključene, druge pa izključene iz ekonomske blaginje. 

Priča smo razdeljeni družbi, sestavljeni iz produktivnega jedra ter revnih, ki jih je čedalje več 

in jih je potrebno podpirati. Offe govori o polarizaciji med osrednjimi regijami družbe dela in 

nekvalificiranimi, stalno brezposelnimi ali neredno zaposlenimi. Strukturna brezposelnost 

lahko rezultira v razvoju subkultur, osnovanih na osiromašeni neformalni ali sivi ekonomiji, 

ki sovražijo vrednote družbe dela (Offe 1985a, 147).135 Dolgotrajno brezposelni ne sprejmejo 

družbe dela, saj jih ta obenem izključuje in stigmatizira – ker od družbe dela, ki jih nadzoruje 

s pomočjo mehanizma socialne države, nimajo koristi, jim lahko le participacija v neformalni 

ekonomiji zagotovi preživetje. Na tem mestu je smiselno izpostaviti, da je nastanek tovrstnih, 

izobčenskih subkultur politično nevaren,136 kar velja tudi za propadajoč srednji razred. 

Propadajoča sredina je žrtev vitke proizvodnje, saj je imela reorganizacija negativen vpliv na 

»ekonomsko trdnost in varnost najpomembnejše politične skupine«, tj. srednjega razreda, kar 

lahko pripomore k razvoju politične nestabilnosti (Rifkin 2007, 278–279, 282) in posledično 

radikalnih družbenih sprememb. Vendar radikalne družbene spremembe niso nujno pozitivne, 

temveč so lahko negativne, kot je recimo razcvet neofašističnih političnih praks. In obratno – 

politična nestabilnost ne pomeni izključno destrukcije družbe in je lahko tudi povod ali vzrok 

za nastanek alternativne družbe, ki bo boljša od obstoječe. Stališča avtorjev o tem, kako lahko 
                                                           
133 Pridobili bodo delavci, ki so kot ustvarjalci intelektualne lastnine odgovorni za delovanje visokotehnološkega 

gospodarstva. Zato bomo priča polarizaciji na manjšino bogatih in množico revnih – tj. družbenemu razkroju, ki 

mu lahko sledi družbena revolucija (Rifkin 2007, 282, 284–285, 287). 
134 Žižek trdi, da »le moderna Zahodna kapitalistična kultura postavlja avtonomijo in svobodo posameznika 

višje od kolektivne solidarnosti, povezanosti, odgovornosti za odvisne druge« (Žižek 2007, 127). 
135 Na problem širitve izobčenske subkulture v primeru stagnacije tretjega sektorja, podobno kot Offe, opozarja 

tudi Rifkin (2007, 377). 
136 Pri tem poudarjamo, da s tem ne želimo zagovarjati družbe dela. 
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zmanjšamo ali celo odpravimo polarizacijo delovne sile in družbe, se zelo razlikujejo, zato jih 

problematiziramo v naslednjem podpoglavju. 

6.3 Distribucija dela in skrajšanje delovnika 

Na tem mestu bomo najprej nasprotovali stališču avtorjev, ki zagovarjajo pravico do dela ali 

pravico do garantirane zaposlitve (glej Arneson 1990, 1127, 1134–1135; Husson 2011, 144), 

prav tako bomo kritični do ideje odprave dela (glej Lafargue 1985, 53–54, 56; Rothbart 1985, 

368; Black 1991). Prepričani smo, da rešitev za naraščajočo polarizacijo družbe predstavljata 

primerni distribuciji dela in rezultatov tega dela – naše prepričanje utemeljujemo na naslednji 

način. 

V postfordizmu je trditev, da je država zmožna vsem zagotavljati dostojno zaposlitev, več kot 

vprašljiva; če je resnična, potem zaposlitev lahko zagotavljamo izključno v obliki skrajšanega 

delovnega časa. Čeprav je pravica do dela mednarodno sprejeta pravica že od njenega zapisa 

v 23. členu Splošne deklaracije človekovih pravic,137 je v resničnem svetu brez prave veljave, 

saj ni izpolnjen temeljni pogoj za izvajanje te pravice – tj. popoln dostop do trga dela. Še več, 

dostop do zaposlitve je vse bolj omejen. Kot kaže trenutni razvoj družbe, se bo tovrsten trend 

nadaljeval tudi v prihodnje. Obenem smo skeptični do ideje odprave dela, pri čemer izhajamo 

iz opozorila Rifkina, da odprava dela lahko pomeni dvoje. 

Svet brez dela lahko pomeni ali »začetek nove zgodovinske dobe, v kateri bodo ljudje končno 

osvobojeni pretiranega garanja in ponavljajočih se opravil, ki ne zahtevajo razmišljanja« ali 

mračno prihodnost »z množično nezaposlenostjo in svetovnim obubožanjem, z občasnimi in 

vse večjimi družbenimi nemiri«. A končni rezultat bo odvisen od distribucije sadov povečane 

produktivnosti. Če bodo ti porazdeljeni nepravično, se zna razkorak med revnimi in bogatimi 

le povečevati (Rifkin 2007, 72, 74). Problemu distribucije rezultatov dela bomo namenili več 

prostora v naslednjem podpoglavju. V nasprotju z idejama pravice do dela in odprave dela 

predlagamo idejo distribucije dela med vse s pomočjo skrajšanja delovnega časa.138 Opiramo 

se na pozitivno izkušnjo s tovrstno idejo v času gospodarske krize leta 1929, kot jo opisuje L. 

C. Walker. 

                                                           
137 Splošna deklaracija človekovih pravic (1948, 23. čl.) vsem ljudem priznava »pravico do dela in proste izbire 

zaposlitve, do pravičnih in zadovoljivih delovnih pogojev in do varstva pred brezposelnostjo«. 
138 Tudi Marx in Engels (2009, 122) sta za najrazvitejše dežele predlagala enako delovno obveznost za vsakogar. 

Prepričani smo, da se le-ta nanaša na enakomerno distribucijo dela med vse dela zmožne ljudi. 
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V času velike depresije se je zaradi visoke brezposelnosti izoblikovala nova socialna politika 

– po letu 1929 podjetja niso več začasno odpuščala svoje delavce, ampak so zmanjšala število 

delovnih ur. Izoblikovalo se je še gibanje Share-the-Work Movement, ki je poskušalo ohraniti 

zaposlenost z redukcijo delovnega časa. Ker dela ni dovolj, da bi vsem omogočili zaposlitev 

za polni čas, je najbolje, da vsem omogočimo zaposlitev za krajši čas – gre za načelo deljenja 

razpoložljivega dela v obdobju krize, ki ga lahko primerjamo s prakso civiliziranih narodov v 

času lakote. Če hrane primanjkuje, ni smiselno nahraniti zgolj nekatere ljudi, ostale pa pustiti 

stradati. Smiselno je torej omejiti obroke hrane, ki je na voljo (Walker 1933, 13–15). Trdimo, 

da je količina in kvaliteta hrane, ki jo nekdo poje, odvisna od njegovega dohodka. Ta ni lačen 

le hrane, ampak tudi zaposlitve, kajti zgolj zaposlitveno razmerje ga ohranja pri življenju. Če 

podjetja v času velike gospodarske krize odreagirajo s krajšanjem delovnega časa, se podjetja 

v obstoječi gospodarski krizi odločajo za prekinitev delovnih razmerij – zaposlitvena politika 

je postala nesocialna politika, kar ni nepomembno, kajti v družbi tveganja smo vsi potencialni 

brezposelni. Ta problem lahko razreši ravno enakomerna distribucija dela. 

Strinjamo se z Walkerjem (1933, 15–16), po katerem distribucija dela prinaša varnost za vse, 

kajti celo tisti, ki so zaposleni, nimajo garancije, da bodo zaposleni tudi v bližnji prihodnosti; 

iz tega razloga je smiselno zagotoviti zaposlitveno varnost največjemu možnemu številu ljudi 

in jim dati del razpoložljivega dela. Zato nasprotujemo kritiki tistih, ki menijo, da ni razlogov 

za vpeljavo enakomerne distribucije dela s pomočjo skrajšanja delovnega časa. 

Pri tem se opiramo na avtorje, ki podajo različne predloge in razloge za skrajšanja delovnika. 

Medtem ko Hugo L. Black (1936, 64–66) predlaga trideset urni delovni teden, ki ne zmanjša, 

ampak pospešuje proizvodnjo, Jeremy Rifkin (2007, 398) soglaša, da je potrebno 25-odstotno 

skrajšanje delovnika, da bi lahko zaposlili tudi ljudi, ki opravljajo skupnostno storitveno delo. 

Drugi avtorji zahtevajo dosti bolj radikalno skrajšanje delovnega časa. Po Vernonu Richardsu 

(1997a, 197–198) bi bilo pametneje, če bi delovni čas skrajšali za polovico, kot da je polovica 

delavcev nedejavnih. Ker je ogromno ljudi preobremenjenih z delom, številni pa so nedejavni 

in lačni, predlaga štiri urni delovnik tudi Bertrand Russell (2004, 6–7). S tovrstnimi razlogi za 

krajšanje delovnega časa se povsem strinjamo, medtem ko se glede zmanjšanja števila ur dela 

ne opredeljujemo. Trdimo namreč, da je to tehnično vprašanje, na katerega ne moremo podati 

enoznačnega odgovora brez dovolj natančne predhodne analize. Skrajšanje delovnega časa je 

namreč odvisno od družbeno-ekonomskih razmer znotraj neke države ali od poslovnih politik 

znotraj določenega podjetja. 
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Kljub vsemu je naslednja kritika ideje skrajšanja delovnega časa delno sprejemljiva. Izpostavi 

jo Meadova (2005a, 137), ki opozarja, da kljub skrajšanju delovnika narava dela ostaja enaka. 

Husson se strinja, da »[s]uženjstva delojemalstva se ne moremo osvoboditi samo za polovični 

čas: biti izkoriščan, prisiljen v alienirano delo, pa čeprav samo za dve uri na dan, pomeni biti 

zasužnjen tudi ves preostali čas« (Husson 2011, 143). Če je dejavnost dela izkoriščevalska, je 

takšna tudi v primeru skrajšanja delovnika – drži zgolj, da je čas izkoriščanja krajši. Skrajšan 

delovnik lahko še poveča intenzivnost delovne aktivnosti in s tem zmanjša kvaliteto življenja 

delavca na delovnem mestu. Če skrajšamo čas dela in ohranimo enako intenziteto dela, lahko 

preostanek časa porabimo za dejavnosti, ki jih ne povezujemo z zaposlitvijo. Prepričani smo 

v naslednje: ko skrajševanje časa zaposlitve pomeni podaljševanje časa svobodnih dejavnosti, 

smo priča postopnemu procesu dezalienacije. Kot smo poudarili, je z vidika rešitve problema 

naraščajoče polarizacije delovne sile in družbe relevantna razrešitev problematike neprimerne 

distribucije rezultatov dela, za katero je – poleg trga dela – odgovorna tudi socialna država. 

6.4 Distribucija rezultatov dela 

6.4.1. Neuspešnost socialne države 

Da je vladajoči razred lahko ohranjal mir, je bil pripravljen razdeliti del dobička in zagotoviti 

nujne potrebščine za tiste delavce, ki se ne morejo zaposliti ter ne izzivajo obstoječega stanja 

(Richards 1997a, 194, 196). Posledično je nastala socialna država, katere bistvo je ohranjanje 

socialnega miru. Če ima Richards prav, potem se je vladajoči razred – kot bomo zagovarjali v 

tem podpoglavju – odrekel socialni državi kot instrumentu ohranjanja socialne vzdržnosti. 

Koncept socialne države izraža idejo dolžnosti države, da vsem svojim državljanom zagotovi 

blaginjo – čeprav blaginja ne pomeni preživetje, temveč preživetje z dostojanstvom, socialna 

država sprejema normalnost z delom podprtega življenja in podpira moč etike dela kot norme 

in merila socialnega zdravja (Bauman 1999, 45–46). Strinjamo se z ugotovitvijo Baumana, da 

so pravice iz naslova socialne države pogojene s pripravljenostjo posameznika na opravljanje 

dela. Vendar pri tem ne zadostuje izvajanje katerega koli dela – četudi družbeno koristnega –, 

ampak zadostuje zgolj opravljanje zaposlitve. Da nas socialna država omejuje pri participaciji 

na neformalnem trgu dela, potrjuje tudi Pahl (1987, 46), ko izpostavi, da se brezposelni bojijo 

opravljati dodatno delo zaradi morebitne izgube nadomestila za brezposelnost. Na tem mestu 

želimo izraziti nestrinjanje s takšnim pogojevanjem socialnih pravic, pri čemer se opiramo na 

naslednje stališče Baumana, ki ga podpiramo. 
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Socialne storitve spodbujajo družbeno integracijo ter občutek skupnosti le takrat, ko koristijo 

celotni skupnosti. S pogojevanjem socialnih storitev se skupnost razdeli na tiste, ki dajejo, ne 

da bi kaj dobili, in na tiste, ki dobijo, ne da bi dali. Posledica pogojevanja je delitev skupnosti 

namesto integracije in posledično izključevanje namesto vključevanja. To ni irelevantno, kajti 

s krčenjem obsega socialne države se krči politično aktivno državljanstvo (Bauman 1999, 49–

50). Iz tega sklepamo, da je socialno izključen državljan hkrati politično neaktiven državljan. 

Zato bomo v nadaljevanju predstavili izključujoče prakse socialne države, s katerimi se skuša 

nadzorovati delovno aktivnost državljanov139 in njihovo pripravljenost na iskanje zaposlitve, 

140 pri čemer bomo izhajali iz ugotovitev Vesne Leskovšek, ki jim ne moremo ugovarjati. 

Prvič, socialni uslužbenci lahko na podlagi subjektivne ocene videza prosilca presojajo o tem, 

ali je prosilec upravičen do socialne pomoči.141 Drugič, socialna država izvaja skoraj popolno 

kontrolo nad prosilci pomoči s pomočjo baz podatkov, medtem ko ima gospodarski kriminal 

bistveno hujše posledice, vendar baze za takšne prestopnike ne obstajajo. Tretjič, posameznik 

lahko prejema socialno pomoč, dokler je priden ter podrejen. Mentaliteta države pri podelitvi 

socialnih prispevkov je namreč naslednja – prvič, do socialnih prispevkov so upravičeni zgolj 

tisti, ki so zaposleni ali so »upravičeno« brezposelni, pri čemer mora nekdo, ki je v delavnem 

razmerju, imeti vedno več kot brezposeln; drugič, kdor se na delovnem mestu upre, je lahko 

odpuščen, s čimer izgubi pravico do socialne pomoči – na tovrsten način država sili delavce v 

odnose čim večje podrejenosti svojim delodajalcem; tretjič, prejemnik socialne pomoči mora 

biti pripravljen opravljati tudi izredno nizko plačano delo (Državni Svet RS 2010).142 

                                                           
139 Socialno državo lahko razumemo kakor mehanizem nadzora delavcev, kar dokazuje tudi odnos simbioze 

med državo in kapitalom (Popović 2011a, 64), kot ga opisuje Kurnik: »S tem ko se predmet kapitalističnega 

nadzora stopnjujoče razliva prek meja tovarne na področje obče družbene produkcije, ko se delavci organizirajo 

na bolj političen način in napadejo državo, ekonomska domena kapitala in politična domena države vse bolj 

sovpadata. Dva sistema se morata združiti, da bi oblikovala socialno državo« (Kurnik 2009, 655). 
140 V sistemu socialne države je pomembneje iskati zaposlitev, kot biti brezposeln – zato je potrebno predhodno 

dokazovati, da smo aktivni iskalci zaposlitve, če želimo zaprositi za ugodnosti (Noon in Blyton 2002, 59). 
141 Na podobne izključujoče prakse socialne države opozarja tudi Joel F. Handler (2004, 30), ki ocenjuje, da so 

pogovori socialnih delavcev s strankami pogosto površni, da so tudi stranke izbrane na podlagi lastnosti, ki so 

jim socialni delavci naklonjeni, in da najbolj ranljive stranke še naprej ostajajo izključene. 
142 Naslednja podatka ponazarjata resnost problematike izključevanja s strani socialne države pri nas – po oceni 

Koroščeve (2010, 38) je bilo leta 2007 neregistriranih 7.196 brezposelnih, Goran Lukič pa izpostavi, da je danes 

kar 20 odstotkov upravičencev, tj. 18.000 ljudi, izključenih iz registra socialne pomoči (Državni Svet RS 2010). 
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Vendar Bauman, ki kritizira pogojevanje socialnih storitev, ne problematizira neučinkovitosti 

obstoječe socialne države. A z neučinkovitostjo ne mislimo na prevelike stroške vzdrževanja 

socialne države, ampak na njeno nezmožnost omejevanja polarizacije družbe in dolgoročnega 

ohranjanja socialnega miru. 

Vzroke za neučinkovitost socialne države lahko iščemo v spremembah proizvodnje. Meadova 

2005b, 137, 234–235) verjame, da moramo tem spremembam prilagoditi metode distribucije, 

tj. vzpostaviti sistem, ki bo temeljil na distribuciji rezultatov visoke produktivnosti. Strinjamo 

se s Koroščevo (2010, 13,15), da je moderna socialna država ustvarjena za blaženje socialnih 

stisk kot posledic fordističnega načina proizvodnje; ker je v postindustrijskih pogojih socialna 

država še vedno vezana na industrijsko družbo, moramo moderno socialno državo spremeniti 

v postmoderno.143 Če povzamemo: potrebno je najti mehanizem, ki bo učinkovito nadomestil 

fordistično socialno državo. Pri tem si bomo pomagali z Robertom E. Goodinom in njegovim 

razlikovanjem med produktivističnimi ter postproduktivističnimi režimi blaginje. 

6.4.2 (Post)produktivistični režimi blaginje 

Režimi blaginje se razlikujejo po tem, kako artikulirajo delo in blaginjo. Liberalci poudarjajo 

delo in ne blaginje, zato pričakujejo preživljanje ljudi na trgu dela. Korporativisti zagovarjajo 

blaginjo skozi delo, zato pravica do blaginje temelji na prispevkih posameznika na delovnem 

mestu. Socialni demokrati zagovarjajo blaginjo in delo, zato državljanom pripada pravica do 

socialnih prejemkov in odgovornost produktivnega prispevanja, vlade pa jim nudijo pomoč v 

obliki aktivnih politik trga dela. Liberalni, korporativistični in tudi socialdemokratski režimi 

so produktivistični, saj predpostavljajo, da brez dela ni blaginje (Goodin 2001, 13–14). Zaradi 

tega preferirajo aktivacijske politike,144 katerih namen je spodbujati ljudi k delovni aktivnosti. 

Vendar vse aktivacijske politike niso enake. Menimo, da možne aktivacijske politike najbolje 

razčleni Nanna Kildal. 

Avtorica prepozna naslednje tri oblike aktivacijskih politik – aktivna politika trga dela (active 

labour market policy), workfare in programi blaginje prek dela (welfare to work), ki se med 

seboj razlikujejo. Po mnenju Kildalove workfare za razliko od programov blaginje skozi delo 

izključuje izbire in zahteva inferiorne delovne pogoje (Kildal 2000, 2–5). Vendar razliko med 

                                                           
143 Socialna država ni zmožna tekmovati z novimi oblikami eksploatacije, ki so lastne postfordističnemu načinu 

proizvodnje (Popović 2012). 
144 Podrobneje o strategijah premagovanja krize trga dela glej tudi Offe (1985a, 66, 68–71). 
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omenjenima aktivacijskima politikama še bolje pojasni Amir Paz-Fuchs (2008, 199–200), po 

katerem programi blaginje prek dela še vedno temeljijo na pogojevanju,145 vendar poudarjajo, 

da je pomembno biti produktiven, ker vključitev na trg dela pozitivno vpliva na našo splošno 

vključitev. Na tem mestu poudarjamo, da aktivacijske politike, s pomočjo katerih se poizkuša 

spodbuditi ljudi k delovni aktivnosti, niso učinkovite pri reševanju problematike revščine, kot 

se običajno predpostavlja. 

Pri tem se opiramo na Joela F. Handlerja, ki neučinkovitost aktivacijskih politik predstavi na 

primeru workfare politik. V ZDA obstaja mit, da lahko z workfare programi lene prejemnike 

pomoči prisilimo delati. A čeprav prejemniki občasno dobijo službo prek različnih projektov, 

večina družin, ki zapustijo programe, ostane v revščini. V Zahodni Evropi smo prepričani, da 

lahko workfare programi opolnomočijo družbeno izključene. Javnost je prevzela neoliberalen 

pogled, da mora država blaginje izključene spodbujati k zaposlitvi zaradi pravice do družbene 

vključitve (Handler 2004, 27, 29). Tako kot Paz-Fuchs razume programe blaginje preko dela, 

tako Handler interpretira workfare programe, tj. kot programe, ki želijo posameznika vključiti 

v trg dela pod pretvezo posledične vključitve v družbo. Menimo ravno nasprotno – vključitev 

v zaposlitveno razmerje še ne zagotavlja dejanske vključitve posameznika v družbo. Obenem 

priznavamo, da so ljudje, ki so ekonomsko izključeni, izključeni tudi družbeno in politično. V 

nadaljevanju zagovarjamo postproduktivistične režime blaginje namesto produktivističnih. 

Da bi razumeli postproduktivistične režime blaginje, moramo izhajati iz Roberta E. Goodina, 

za katerega imajo le-ti drugačen pogled na delo in blaginjo kot tradicionalni, produktivistični 

režimi. Postproduktivistični režimi blaginje namreč zagovarjajo idejo blaginje brez dela,146 s 

čimer postane pravica do blaginje neodvisna od sodelovanja pri zaposlitvi. Postproduktivisti 

ne želijo vlagati napor v zaposlitev ljudi, saj verjamejo, da je produktivnost na zmerno visoki 

ravni možna kljub nedoseganju polne zaposlenosti. Prepričani so, da je za sproščeno življenje 

potrebna družbena izbira, ki je zaradi presežka delavcev v kapitalističnih ekonomijah nujnost. 

Postproduktivistični režim blaginje loči dohodek od plačanega dela. S tem zagotovi zadosten 

dohodek za tiste, ki si ne morejo zagotoviti lastnega dohodka na trgu dela (Goodin 2001, 15–

16).147 Trdimo, da je Goodinova ideja dohodka, ločenega od zaposlitve, dejansko ideja UTD, 
                                                           
145 Podrobneje o zmotah politik blaginje skozi delo glej Albelda (2001). 
146 Ideja blaginje brez dela je nedosegljiv ideal, zato je ne smemo razumeti dobesedno – če nihče ne proizvaja, ni 

možno ničesar razdeliti ali prerazdeliti (Goodin 2001, 38). 
147 Goodin meni, da produktivistični in postproduktivistični režimi blaginje zagovarjajo tudi različne vrednote – 

če liberalci spodbujajo vrednote učinkovitosti in korporativisti vrednote stabilnosti, socialdemokrati spodbujajo 
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ki jo bomo bolj podrobno obravnavali v naslednjem poglavju. Postproduktivističnemu režimu 

blaginje lahko pripišemo naslednje karakteristike. 

Za postproduktivistični režim je značilno večje število zaposlitev za krajši delovni čas, manj 

plačanega oz. neplačanega dela, vendar nižja stopnja revščine, višja stopnja prostovoljstva in 

manj aktivnih programov trga dela (Goodin 2001, 26–27, 31, 33, 36). A postproduktivistični 

režimi blaginje ne zagovarjajo le nizke stopnje sodelovanja delovne sile, temveč tudi visoko 

porabo sredstev, namenjenih za socialno varnost – tj. več blaginje za manj plačanega dela.148 

Sklepamo, da so postproduktivistični režimi blaginje skladni s postfordistično proizvodnjo, 

kajti zahtevajo nizko stopnjo participacije delovne sile in visoko porabo sredstev, namenjenih 

za socialno varnost. Produktivistični režimi blaginje, ki vključujejo moderno socialno državo, 

so skladni s fordistično proizvodnjo, ker ne zahtevajo le visoke stopnje participacije delovne 

sile, ampak tudi višjo porabo sredstev za socialno varnost. Če je bila moderna socialna država 

kot del produktivističnega režima blaginje ustvarjena posebej za blažitev negativnih učinkov 

fordistične proizvodnje, potem verjamemo, da je UTD kot del postproduktivističnega režima 

blaginje sposoben ublažiti uničujoče posledice, značilne za postfordistično proizvodnjo. A o 

tem problemu bomo razpravljali v naslednjem poglavju, v katerem bomo predlagali UTD kot 

nadomestilo za fordistično socialno državo znotraj postfordistične družbe. Na tej točki je tudi 

smiselno izpostaviti problematiki skupne proizvodnje in skupnih dobrin. Le na ta način bomo 

lahko odgovorili na vprašanje, zakaj bi distribuirali rezultate dela oziroma družbeno bogastvo 

s pomočjo UTD. 

6.4.3 Distribucija skupnega 

V kapitalizmu si rezultate družbene ustvarjalnosti prilašča peščica,149 zato podpiramo mnenje 

Maurizia Lazzarata (2004, 203), po katerem kapitalizem predstavlja silo anti-proizvodnje in 

uničenja družbenega sodelovanja, kajti uničuje moč ustvarjanja, reprodukcije individualnih in 

                                                                                                                                                                                     

vrednote enakosti. Osnovna vrednota postproduktivistov je avtonomija. Postproduktivistični politični prioriteti 

sta dohodkovna zadostnost in minimalna pogojenost (Goodin 2001, 16–18). 
148 Glej tabelo tipologije režimov delo-blaginja v Goodin (2001, 20). 
149 O širitvi obsega pravic intelektualne lastnine in o režimu proste uporabe kot alternativi glej v Mansani (2005) 

in Guerzoni (2005). O privatizaciji kolektivnega znanja glej v Meo (2005). 
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kolektivnih posameznosti.150 S tem želimo poudariti, da si družbeno ustvarjenega bogastva ne 

smejo prisvojiti le nekateri, ampak mora biti distribuirano med vse, ki na zelo različne načine 

prispevajo k njegovi akumulaciji. 

Prepričani smo, da se ne smemo zatekati k preživetim fordističnim odnosom, zato podpiramo 

stališče Gorza (1985b, 137–138; 1999, 72), za katerega problem ni manko zaposlitev, temveč 

nezmožnost distribucije bogastva – zdravila ni smiselno iskati v ustvarjanju novih zaposlitev, 

temveč predvsem v distribuciji družbeno proizvedenega bogastva, ki »izhaja iz produktivnih 

sil družbe kot celote, ne pa iz prispevka individualnih del«. A da bi lahko uspešno porazdelili 

na tovrsten način ustvarjeno bogastvo – za kar se zavzema Gorz –, moramo kakor družba priti 

do točke, ko bomo pripravljeni priznati sodelovanje vseh tistih, ki ga proizvajajo – trdimo, da 

bomo morali spoznati, da ne potrebujemo biti zaposleni, da bi ustvarjali družbeno bogastvo. 

Stališče, da družbeno bogastvo proizvajamo tudi takrat, ko nismo v zaposlitvenem razmerju, 

zagovarjajo tudi drugi avtorji (glej Gorz 1999; Virno 2003; Lazzarato 2004).151 Da dejavnosti 

zaposlitve ne moremo razumeti kot sinonim za proizvodnjo, omenja že Anthony (1977, 9), po 

katerem enačenje dela z zaposlitvijo ni samoumevno, saj naredimo veliko dela, ki ni razvidno 

skozi našo plačo. Boljše argumentacije podajo sodobni avtorji, kot sta Hardt in Negri (2005), 

ki izpostavita, da so tudi reveži in brezposelni del biopolitične proizvodnje. Med tiste avtorje, 

ki sodobno proizvodnjo razumejo kot biopolitično, lahko uvrstimo že omenjenega Lazzarata. 

Na tej točki ne bomo podrobneje analizirali in primerjali stališča avtorjev, ki problematizirajo 

biokapitalizem – pokazati želimo zgolj, da če je naša predpostavka pravilna, potem družbeno 

bogastvo proizvajamo vsi ter ne le zaposleni, prav tako ne le bogati. Pri tem se lahko opremo 

na avtorje, kot sta Igor Pribac – ki opozarja na čedalje bolj razpršeno produkcijo mnogih – in 

Karolina Babič – ki povzema ključne ugotovitve zgoraj omenjenih avtorjev. 

Stališče prvega avtorja je, da v postfordizmu ni jasne meje med proizvodnjo in komunikacijo 

ter da je v postfordizmu že sama zmožnost govora in komunikacije neposredno produktivna – 

zato v sodobnih družbah komunikacija predstavlja najpomembnejši vir dobička (Pribac 2003, 

107, 127). Ker imajo vsi ljudje sposobnost komunikacije, so lahko vsi ljudje produktivni – tj. 

                                                           
150 Ni presenetljivo, da podjetja želijo nevtralizirati in deaktivirati so-ustvarjanje mnoštva s patenti in avtorskimi 

pravicami. Intelektualna lastnina določa, kdo sploh ima pravico ustvarjanja in kdo ima dolžnost reproduciranja 

(Lazzarato 2004, 198–199). 
151 Lazzarato (2004, 203) soglaša z Gabrielom Tardom, da čisto vsi izumljamo, izpopolnjujemo, spreminjamo in 

imitiramo. 
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tudi tisti ljudje, ki niso v zaposlitvenem razmerju. Ta ugotovitev še zlasti drži, ker živimo vse 

bolj digitalno življenje.152 Razpršena produkcija mnogih predstavlja novo obliko produkcije v 

sodobnem kapitalizmu, zato je potrebno poiskati nadomestilo za njihov prispevek k družbi. 

Avtorica izhaja iz prepričanja, ki je enako našemu prepričanju, ki ga omenimo v podpoglavju 

o zaposlitvi – po Babičevi (2011, 159) v tradicionalni koncepciji delo = zaposlitev pravice iz 

dela neposredno izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi, zato je preživetje posameznika odvisno od 

formalnega dela, ki ga opravlja. Avtorji, za katere je sodobna proizvodnja biopolitična, trdijo, 

da ljudje v vedno večji meri proizvajamo tudi takrat, ko nismo v zaposlitvenem razmerju – če 

stara teorija vrednosti temelji na konceptih, kot je zaposlenost, ta postaja vedno bolj zastarela. 

Soglašamo z Babičevo (2011, 162), da zaradi tega nismo zmožni identificirati vse tiste, ki so 

vključeni v proizvodnjo in jih pravično nagraditi, saj se je »delo iz zaprtih prostorov tovarn in 

pisarn in iz zamejenih delovnih ur razpršilo v celoten prostor in čas življenja ljudi«. Avtorica 

govori o novem konceptu dela,153 ki se razlikuje od starega v pomembnih točkah. Čeprav smo 

nekatere od teh problematizirali v uvodnem delu našega besedila, ko smo izpostavili obsežne 

transformacije (dela), ki smo jim priča v sodobnem svetu, jih je smiselno vsaj bežno omeniti. 

Prvič, dela ni možno zamejiti v delovni čas, zato ga ni možno meriti in posledično nagrajevati 

glede na število opravljenih delovnih ur – delovni čas sovpada s celotnim življenjskim časom. 

Drugič, prostora dela ni možno transparentno ločiti od drugih prostorov – zasebnih ali javnih. 

Tretjič, delavec je v delovne procese vključen kot celovita oseba – skupaj z svojimi osebnimi 

odnosi, čustvovanjem in življenjskimi izkušnjami. Četrtič, tradicionalna delitev dela na glavo 

in roke se v postfordizmu prepleta. Petič, dejavnosti proizvodnje in potrošnje ni možno jasno 

razmejiti. Šestič, delitev na telesno in intelektualno delo ne zadošča več, zato moramo uvesti 

nove koncepte, kot so nematerialno delo ali emocionalno delo. Vseh šest izpostavljenih točk, 

ki ločijo novo delo od starega, predstavlja argumentacijo za sodobno delo kot prepletanje dela 

in življenja (Babič 2011, 160–161).154 

                                                           
152 V digitalnem življenju je medmrežje »zaradi možnosti dvosmerne in javno dostopne komunikacije, njegove 

nehierarhične mrežne strukture in globalnosti najprimernejši medij, ki hkrati omogoča produktivno zajetje sveta 

življenja in ta svet tudi ustvarja« (Pribac 2003, 128). 
153 Staro delo predstavlja delo v zgodnjem kapitalizmu 19. stoletja in v fordizmu prve polovice 20. stoletja, novo 

delo pa je delo v sodobnem kapitalizmu v zadnjih nekaj desetletjih (Babič 2011, 160). 
154 Avtorica opozarja, da niti ne gre za pomensko izenačevanje pojmov delo in življenje, temveč za nezmožnost 

ločevanja dejavnosti dela od drugih dejavnosti človeškega življenja (Babič 2011, 164). 
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Ker se v sodobnem kapitalizmu sodobno delo prepleta z življenjem, so mnogi ljudje preslabo 

plačani. Vendar to niso izključno tovarniški delavci, ampak tudi študentje, brezposelni, delno 

zaposleni, projektni delavci, svobodnjaki, upokojenci ali otroci, tj. vsi, ki na razne neformalne 

načine sodelujejo pri ustvarjanju presežne vrednosti, vendar za svoje neformalno delo – ki ni 

družbeno priznano – niso plačani. Iz tega sledi, da čeprav se kapital oplaja iz življenja vseh 

ljudi, nekatere nagrajuje slabo, spet druge niti ne nagradi (Babič 2011, 162). Soglašamo z njo, 

da je problematično, če nekdo dela že s tem, ko živi, vendar za svoje delo ni nagrajen ali je 

preslabo nagrajen. Obenem smo prepričani, da je še bolj problematično, če takšna oseba nima 

zagotovljene socialne varnosti. Ravno družbeno nenagrajevanje neformalnega dela, s katerim 

sicer ustvarjamo družbeno bogastvo, ter še izogibanje odgovornosti za socialno varnost tistih, 

ki izvajajo takšno delo, sta po našem prepričanju zadostna razloga, da ne smemo nasprotovati 

družbenem priznavanju skupnih dobrin. Le-te so rezultat skupnostnega dela, zato jih moramo 

porazdeliti med vse člane politične skupnosti.155 Da bi bolje razumeli, kaj so skupne dobrine, 

si lahko pomagamo z ugotovitvami Lazzarata. 

Družbeno sodelovanje proizvaja javne, kolektivne in skupne dobrine – znanje, jezik, znanost, 

kulturo, umetnost, informacije in prav tako oblike življenja. Ker si skupnih dobrin ni mogoče 

individualno prilastiti, izmenjati ali potrošiti kot dobrine, proizvedene znotraj odnosa kapital-

delo, so le-te brezplačne, neomejene in nedeljive.156 Zato tovrstna specifičnost skupnih dobrin 

omogoča socializacijo brez odtujitve. Ko nekdo skupno dobrino – kot je znanje – prenese, je 

ne izgubi, ampak ravno nasprotno, njena vrednost zraste, kajti vsaka potrošnja skupnih dobrin 

lahko vodi v takojšnjo kreacijo novega znanja.157 Takšno kroženje postane temeljni moment 

procesa proizvodnje in potrošnje. Zato delitev bogastva – ki ga družba ustvarja na tak način – 

ni smiselno legitimirati skozi ideji produktivnega dela in koristnosti.158 Odnos kapital-delo je 

                                                           
155 Babičeva skuša pokazati, da moramo delo v vsaj določeni meri razumeti kot skupnostno delo, ki ga ni možno 

v celoti pripisati določenim osebam. To pomeni, da je potrebno tudi del dohodkov in drugih pravic iz dela deliti 

pavšalno med vse člane skupnosti, ne zgolj med tiste, ki so vključeni v formalne oblike dela (Babič 2011, 158–

159). 
156 Daniel Cohen izpostavlja nasprotje plačljivo-brezplačno in zasebno-javno: medtem ko so za zasebno značilni 

monopoli, tekmovalnost in plačljivost produktov, je značilnost javnega predvsem sodelovanje in brezplačnost, 

kar spodbuja kreacije novih inovacij (Cohen 2011, 59–60). 
157 Tudi Angelo Raffaele Meo soglaša z Lazzaratom, da »vsako novo spoznanje ustvari podlago za odkrivanje 

mnogih drugih« (Meo 2005, 155). Cohen (2011, 3) kot odličen primer izpostavi general purpose technology, tj. 

večnamensko tehnologijo, ki presega prvotne zamisli iznajditeljev. 
158 Glej tudi Russell (2004) in Morris (2008). 
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instrument transformacije skupnih dobrin v privatne dobrine, ki ne priznava družbene narave 

proizvodnje (Lazzarato 2004, 198–202). Ker ne moremo nasprotovati njegovim ugotovitvam, 

sprejemamo trditev Žižka (2009, 55–56), da je vsak poskus privatizacije skupnega tatvina, saj 

kreativnost ni več individualna, temveč je skupna. 

Verjamemo, da družbeno ustvarjeno bogastvo lahko distribuiramo s pomočjo implementacije 

UTD, ki bi predstavljal plačilo za proizvodnjo skupnih dobrin. Za politiko UTD ni značilna le 

drugačna distribucija družbenega bogastva, ampak tudi oviranje brezmejnega prilaščanja tega 

bogastva s strani kapitala. Z UTD – ki ga obravnavamo v naslednjem poglavju – bi družbeno 

bogastvo, ki si ga je do sedaj prilaščal kapital, postalo last vseh državljanov. 
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7 O UNIVERZALNEM TEMELJNEM DOHODKU  

7.1 UTD kot utopija 

UTD je univerzalen, individualen, nepogojen in časovno neomejen dohodek ali pravica, ki ni 

vezana na opravljanje plačanega dela. Ker je individualen, je izplačan vsakemu posamezniku 

in ne gospodinjstvu. Prejemajo ga vsi člani skupnosti: ne glede na višino dohodka, uspešnost, 

premoženjsko stanje, učinkovitost dela ali pripravljenost sprejeti katero koli plačano delo. Za 

UTD velja dvojna nepogojenost – tj. premoženjska ali delovna. UTD je stalen dohodek, ki ga 

posameznik prejema od rojstva ali polnoletnosti do smrti. Kdor ga prejema, ni vezan na delo, 

tj. zaposlitev (glej Popović 2009, 13; Popović 2010, 125).159 Vendar ideja UTD pogosto velja 

za utopično in ekonomsko nevzdržno, zato naj bi bila primerna za akademske kroge (Popović 

2011a, 65).160 Ker želimo preveriti, ali je ideja UTD resnično utopična, moramo sprva podati 

definicijo utopije. Pri tem izhajamo iz opredelitve utopije, kot jo razume Thomas More.161 

More namreč interpretira utopijo hkrati kot outopijo (no-place) in eutopijo (good-place), pri 

čemer je pomembno vprašanje, kako outopijo transformirati v eutopijo. Radikalizem eutopije 

leži v njeni alternativi obstoječemu (Parker 2002, 217, 223). Menimo, da eutopično družbo ne 

smemo interpretirati kot idealno družbo.162 Zato UTD družba ni idealna družba, ampak ima le 

potencial, da postane družba, boljša od obstoječe – noben model UTD ne more biti idealen, je 

pa lahko učinkovitejši in pravičnejši od obstoječih modelov socialne varnosti. 

Dokler se člani neke družbe ne odločijo za dejansko vpeljavo UTD, je UTD družba outopična 

družba. Ker predstavlja radikalno alternativo obstoječemu sistemu, je eutopična družba. Da bi 

UTD družba namesto outopične družbe postala eutopična družba, bi bila potrebna neposredna 

zahteva državljanov po vpeljavi UTD znotraj njihove politične skupnosti. 

                                                           
159 Glej tudi poglavje Kaj temeljni dohodek je in kaj ni v Van Parijs (2011, 22–34). 
160 Podobno ugotavlja Martin Parker (2002, 224), ki verjame, da: »Če utopije ni nikjer, ni nevarna, vendar če je 

nekje, je potencialno zares zelo nevarna. Še posebej za tiste ljudi, ki bi raje videli, da ostane v knjigah«. 
161 Glej tudi More (2009). 
162 To ugotovitev posredno sprejme tudi Thomas More (2009, 39), ki zapiše, da: »Stvari ne bodo nikoli popolne, 

dokler človeška bitja ne bodo popolna«. 
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7.2 Financiranje UTD 

Kot smo že izpostavili, ideja UTD pogosto ne velja zgolj za idejo, ki je utopična, temveč tudi 

za idejo, ki ni ekonomsko vzdržna – znotraj debat o UTD se običajno sprašujemo, kako sploh 

financirati takšno idejo. Zato bomo najprej zgolj našteli načine, na katere je možno financirati 

različne predloge UTD. Pri tem se ne opredeljujemo, kateri način financiranja je najboljši, saj 

se zavedamo, da je le-ta odvisen tako od obsega in višine UTD kot od družbeno-ekonomskih 

danosti politične skupnosti, v katero vpeljujemo UTD. 

Večina zagovornikov UTD zagovarja financiranje prek dohodnine oziroma davka na dohodek 

– v obliki davka na potrošnjo, energetskega davka ali davka na dodano vrednost. UTD lahko 

financiramo še prek davka na premoženje ter davka na dediščino (glej Van Parijs 2003, 162), 

skozi davek na kapital (glej Meade 1993, 162), davek na naravne vire (glej Offe 2008, 15) ali 

sredstev, zbranih z uporabo javne lastnine (glej Anderson 2004, 78).163 Financiranje UTD je 

prav tako možno s pomočjo prihrankov ob krčenju birokracij upravljanja s socialno pomočjo, 

z ukinitvijo financiranja korporacij in krčenjem nepotrebnih obrambnih programov. Vendar ti 

ukrepi ne predstavljajo dolgoročnih rešitev, zato bi morali vpeljati še nove davke (glej Rifkin 

2007, 398–400). A načini financiranja, ki smo jih izpostavili, so izvedljivi zlasti na nacionalni 

ravni. Trdimo, da je v vse bolj globaliziranem svetu potrebno premisliti tudi morebitne načine 

financiranja UTD na mednarodni ravni, ki jih izpostavljamo na tem mestu.164 

Zanimive predloge financiranja predstavi Tanja Rener, ki meni, da moramo sredstva za UTD 

iskati tam, kjer so dobički največji in hkrati najmanj moralno utemeljeni. Prvič, mednarodne 

finančne transakcije – v prostocarinskih conah in skozi špekulativne transakcije z valutami na 

svetovnih borzah se dosegajo visoki dobički, zato bi bilo potrebno ukiniti fiskalne paradiže in 

obdavčiti mednarodne valutne transakcije. Zato Renerjeva predlaga 0,01-odstotno obdavčitev 

na svetovni ravni – ki jo lahko razumemo kot Tobinov davek –, s čimer bi zbrali 100 milijard 

dolarjev leto. Drugič, obdavčili bi lahko tudi mednarodno trgovino z orožjem. Tretjič, država 

bi lahko imela tudi monopol nad trgovino in distribucijo psihoaktivnih substanc (Rener 2004, 

154–155). Verjamemo, da v primeru tovrstnega financiranja UTD ne bi bilo potrebno vpeljati 

novih davkov na nacionalni ravni. Hkrati poudarjamo, da implementacija UTD na nacionalni 

                                                           
163 Glej možnosti financiranja UTD z enotno davčno stopnjo ali z dodatno obdavčitvijo tistih z nizkimi dohodki 

v Van Parijs (2011, 55, 57). 
164 O iskanju sredstev za financiranje UTD na nacionalni in mednarodni ravni glej še v Mihalič in Strban (2015, 

79–81). Avtorja zagovarjata, da bi moral biti sistem UTD izključno davčno financiran. 
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ravni še ne zahteva nujne vpeljave dodatnih ali višjih davkov – kot odličen primer, ki potrjuje 

naše stališč, lahko navedemo Predlog UTD v Sloveniji. 

Osrednji argument Predloga Valerije Korošec je, da lahko pri nas vpeljemo UTD v višini 300 

evrov – s tem bodo prihodki in odhodki uravnoteženi, kar bo imelo nevtralen učinek na javne 

finance. Argument ničelne vsote, ki ga uporabi, bi se sicer lahko izkazal kot pomanjkljiv, a le 

v primeru negativnih javno-finančnih posledic zaradi ljudi, ki so izpadli iz socialnovarstvene 

mreže, ker jih je družba pustila na cedilu (Korošec 2010, 28–29). Tovrsten negativen vpliv na 

javne finance je seveda opravičljiv, kajti UTD bi poskrbel za socialno varnost vseh ljudi, tudi 

tistih, ki jih je država do sedaj zanemarjala. Na tem mestu ne problematiziramo vprašanja, ali 

bi UTD v tej višini zagotovil dejansko socialno varnost vseh državljanov oziroma prebivalcev 

Slovenije. Kot smo že omenili, želimo le izpostaviti, da vpeljava UTD ne prinaša nujno novih 

davkov. Če vpeljava UTD zahteva vpeljavo dodatnih oziroma višjih davkov ali ne, je odvisno 

tudi od tega, za kakšen obseg in višino UTD se odloči neka politična skupnost.165 

7.2.1 Polni in delni UTD 

UTD je lahko polni ali delni v dveh pomenih. Prva tovrstna delitev se nanaša na to, kdo sploh 

prejema UTD. Če ga prejemajo vsi člani neke politične skupnosti, kar pomeni, da je dejansko 

univerzalen, potem govorimo o polnem UTD. V primeru, da ga prejemajo določene družbene 

skupine – torej ne vsi državljani ali prebivalci –, potem je takšen UTD zgolj delni. Kot bomo 

pokazali v enem od naslednjih podpoglavij, bi lahko bile določene družbene skupine – kot so 

otroci, upokojenci, zaporniki in nedržavljani – neupravičene do tovrstne pravice.166 

Druga delitev na polni in delni UTD se nanaša na njegovo višino. Kadar je UTD odmerjen v 

višini, ki omogoča dejansko preživetje posameznika, potem je takšen UTD polni, tj. zadostni 

UTD. In nasprotno – kadar višina UTD ne omogoča preživetja posameznika, potem velja za 

delnega, tj. nezadostnega.167 Na tem mestu ni potrebno posebej poudariti, da je težko ali celo 

                                                           
165 Soglašamo z Van Parijsom (2004b, 33), ki zavrne kritiko, po kateri je UTD predrag, čeprav ni znana njegova 

višina in obseg – podpiramo tudi njegovo opozorilo o zavajajočih izračunih, ki naj bi dokazovali zastrašujoče 

zneske v primeru vpeljave UTD. Glej tudi v Van Parijs (2011, 38). 
166 Glej tudi Van Parijs (2004a, 10–11). 
167 Delno podpiramo Gorza (1999, 81–83), po katerem zadostni UTD prejemnike ne siliti k zaposlitvi, temveč 

jih osvobodi pritiska trga dela, medtem ko je nezadostni UTD neoliberalen, saj s spodbujanjem prekarnosti 

bremeni delavce in jim ne omogoča multi-aktivnega življenja. Če se strinjamo s prvim delom njegove trditve, pa 
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nemogoče natančno določiti, kakšna bi morala biti višina UTD, da bi dovoljevala brezskrbno 

– oziroma vsaj manj skrbno –, vendar še vedno precej skromno življenje prejemnikov takšne 

pravice. Enako seveda velja tudi za višino pomoči, ki je dodeljena s strani socialne države.168 

Zagovornike UTD lahko razdelimo v dve skupini: na radikalne in zmerne – prvi promovirajo 

UTD, ki bo vsakemu posamezniku zagotavljal osnovno preživetje, medtem ko prevladuje, kot 

zatrjuje Tanja Rener, logika gradualizma zmernih zagovornikov, po kateri je smiselno uvajati 

trenutno najboljši možni UTD (Državni Svet RS 2010).169 Med tovrstne zagovornike lahko 

uvrstimo tudi Philippa van Parijsa (2004c, 21), ki – kot osrednji zagovornik te ideje – podpira 

najvišji možni dohodek. 

Čeprav smo izpostavili delitev na polni in delni UTD, obstajajo še številne druge klasifikacije 

UTD, ki so lahko bistveno bolj kompleksne od naše. Kot tako lahko izpostavimo klasifikacijo 

Mihaličeve in Strbana (glej 2015, 48–59), ki razlikujeta med izvorno/čisto/neizvedeno obliko 

UTD in drugimi neizvornimi/izvedenimi različicami UTD: selektivne, pogojene, kategorične, 

parcialne, neindividualne, kontributivne, netrajne in segmentirane oblike UTD. Zagovarjamo, 

da je tovrstna kompleksnost pri klasificiranju UTD nepotrebna in problematična v naslednjih 

točkah. Prvič, čeprav se lahko strinjamo z njuno delitvijo na izvorni in neizvorni UTD – ki je 

pravzaprav podobna delitvi na polni in delni UTD –, je problematično sorodno poimenovanje 

te delitve na neizvedeno obliko in izvedene oblike UTD, ki predpostavlja, da je izvorni UTD, 

ki je polni UTD, tista oblika takšnega dohodka, ki še ni bila ali ne more biti izvedena. Vemo, 

da ne prva ne druga trditev takšne predpostavke ni pravilna, saj je Aljaska kot edina politična 

enota vpeljala UTD že leta 1982. Menimo, da je tudi razlikovanje med neizvornimi oblikami 

UTD, kot ga predlagata Mihaličeva in Strban, nedodelano in vprašljivo. 

Drugič, po njunem prepričanju je selektivni UTD namenjen tistim, ki z lastnimi dohodki ne 

dosegajo praga revščine (Mihalič in Strban 2015, 50). Iz tega sklepamo, da je selektivni UTD 

dejansko pogojen UTD, saj zahteva preverjanje upravičenosti do njega na podlagi dohodkov 

vsakega posameznika. Avtorja po drugi strani govorita o pogojenih oblikah UTD, ki naj bi se 

                                                                                                                                                                                     

moramo nasprotovati njegovem razumevanju nezadostnega UTD kot izključno neoliberalnega UTD. Vsekakor 

drži, da obstaja večja verjetnost vpeljave neoliberalnega UTD, ki bi bil nezadosten. 
168 Ker smo to vprašanje izpostavili v prejšnjem poglavju, mu na tem mestu ni potrebno posvečati neke posebne 

pozornosti. 
169 To logiko poznamo pod okrajšavo MAYA (Most Advanced Yet Achievable). 
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razlikovale od drugih – tj. tudi selektivnih– oblikah UTD. Tovrstno razlikovanje je po našem 

mnenju površno, saj bi lahko tudi selektivne oblike UTD uvrstili med pogojene oblike. 

Tretjič, na tem mestu se lahko upravičeno vprašamo, ali je pogojen UTD dejansko UTD, saj 

je ravno nepogojenost tista značilnost UTD, ki ga razlikuje od preostalih politik, značilnih za 

socialno državo. Podobno lahko trdimo tudi za nekatere druge oblike UTD, ki jih omenjata 

Mihaličeva in Strban. Takšne so neindividualne in trajne oblike UTD, saj si težko zamislimo 

neindividualni UTD, ki bi ga politična skupnost podelila le gospodinjstvu in ne posamezniku, 

ter netrajni UTD, ki bi bil časovno omejen.170 Zato verjamemo, da niti prve niti druge oblike 

ne bi smeli uvrščati med oblike UTD. V drugem primeru lahko govorimo le o eksperimentih, 

kot je recimo eksperiment, ki so ga v 70-ih izvedli v Kanadi (glej Mulvale 2008, 6). A s tega 

vidika so vprašljive tudi kontributivne oblike UTD, ki so po Mihaličevi in Strbanu (2015, 50) 

financirane na načine, drugačne od davčnega financiranja – prepričani smo, da v tem primeru 

dejansko ne gre za posebno obliko UTD, temveč le vprašanje različnih možnosti financiranja 

takšnega dohodka, ki smo jih že obravnavali. 

Vendar z zgoraj omenjenimi pomanjkljivostmi ne želimo zagovarjati, da je njuna klasifikacija 

povsem neuporabna, saj se strinjamo s kategoričnimi, parcialnimi in segmentiranimi oblikami 

UTD. Kategorični UTD, ki ga Mihaličeva in Strban (2015, 53–54) interpretirata kot UTD, ki 

je namenjen zgolj določenim skupinam prebivalstva, kot so otroci ali starejši, se ujema z našo 

interpretacijo delnega UTD, ki ga prejemajo zgolj nekatere družbene skupine. Parcialni UTD 

za Mihaličevo in Strbana (2015, 55) predstavlja dohodek, ki je določen pod pragom revščine 

– zato ne zadošča za zadovoljitev osnovnih človekovih potreb. Primerjali bi ga lahko z našim 

razumevanjem delnega oziroma nezadostnega UTD, ki ne omogoča preživetja posameznika. 

Če povzamemo – kategorični in parcialni UTD je pravzaprav delni UTD, pri čemer prvega 

določa krog upravičencev do takšne pravice, medtem ko drugega določa njegova višina. Zato 

segmentirani UTD, ki po Mihaličevi in Strbanu (2015, 58) predstavlja različne višine UTD za 

različne družbene skupine, razumemo kot kombinacijo kategoričnega ter parcialnega UTD. A 

čeprav tovrstne oblike UTD naša klasifikacija niti ne zajema, lahko poenostavimo, da je tudi 

segmentirani UTD posebna oblika delnega UTD. 

Čeprav tekom celotnega besedila preferiramo polni UTD, obstaja precej večja verjetnost – in 

morda celo edina možnost –, da bo znotraj neke politične skupnosti implementiran UTD, ki 

                                                           
170 Avtorja predvidevata celo možnost mirovanja in prenehanje pravice do UTD (Mihalič in Strban 2015, 190). 
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bo zgolj delni. S tem želimo poudariti, da se bo v večini primerov UTD verjetno začel kot 

nekakšen približek – to pomeni, da bo predstavljal pravico, ki bo pripadala zgolj nekaterim in 

ne vsem družbenim skupinam, in tudi pravico, ki bo določena v takšni višini, ki ne bo nujno 

zagotavljala preživetja ljudi, če bodo brezposelni. Smiselno je izpostavili naslednja približka 

UTD: nekdanja državna pokojnina v Sloveniji in otroški dodatek v Belgiji. 

V preteklosti je nekdanji Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju171 v svojem 59. 

členu določal, da so imele osebe, ki so bile stare kot več 65 let, pravico do državne pokojnine, 

ki je v letu 2009 sicer znašala zgolj 33,3 % najnižje pokojninske osnove – tj. 178,32 evrov. A 

pripadala je vsakemu posamezniku, ki je dopolnil 65 let in imel med 15. ter 65. letom starosti 

najmanj 30 let prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji ter ni imel dovolj visokih prihodkov 

(Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije). To pomeni, da je pripadala tudi 

tistim, ki niso bili nikoli zaposleni. Menimo, da je nekdanja državna pokojnina predstavljala 

nekakšen zametek delnega temeljnega dohodka. Tovrsten približek UTD je bil delni v dveh 

pomenih – omejen je bil na starejšo populacijo, medtem ko je bila njegova višina nezadostna 

za preživetje posameznika. Ne glede na to moramo priznati, da je bil njen namen zagotoviti 

minimalno socialno varnost najstarejših članov naše družbe. Podoben cilj ima tudi belgijski 

otroški dodatek, ki ga izpostavljamo kot drugi primer. 

V Belgiji vsak novorojen otrok prejme neobdavčen prime de naissance ali birth premium, ki 

je leta 2002 znašal 1.150 dolarjev za prvega otroka, za vsakega naslednjega otroka pa le okoli 

860 dolarjev. Do takšne »družinske subvencije« so upravičeni čisto vsi starši – tj. zaposleni, 

uradno brezposelni, študentje ali upokojenci. Po 18 oziroma 25 letih – odvisno do tega, kdaj 

posamezniki ohranijo status otroka – sešteta višina te subvencije znaša okoli 25.000 dolarjev 

(Van Parijs 2003, 158–159). Prime de naissance torej ni enako visok za čisto vse otroke, kajti 

starši s prvorojenim otrokom prejemajo višjo subvencijo. A tudi višina subvencije je enaka za 

vse prvorojene otroke ne glede na družbeno-ekonomski status njihovih staršev, kar velja tudi 

za višino subvencije ne-prvorojenih otrok. Zato ocenjujemo, da lahko govorimo o nekakšnem 

približku otroškega temeljnega dohodka.172 Prime de naissance je omejen zgolj na določeno 

družbeno kategorijo – tj. otroke –, zato bi predstavljal le delni UTD. Kot takšnega ga moramo 

razumeti tudi zato, ker kakor edini dohodek – v primeru brezposelnosti staršev – najverjetneje 

                                                           
171 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1-UPB4). Ur. l. RS 109/2006. 
172 Podobno bi lahko trdili tudi za Slovenijo, le da višina otroške subvencije ni enotna za vse, saj revnejši starši 

dobijo višjo subvencijo od bogatejših. 
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ne bi zadoščal za osnovno preživetje otroka. Vendar kljub temu drži, da predstavlja dohodek, 

ki omogoča boljši družbeno-ekonomski položaj otrok in tudi njihovih staršev. Belgija bi polni 

UTD uvedla le, če bi to pravico razširila na vse ne-starše in upokojence173 ter bi hkrati višina 

tovrstnega dohodka omogočala osnovno preživetje vseh družbenih skupin. Preden poudarimo 

pomen obsega UTD, lahko izpostavimo tudi vprašanje njegove višine, ki ga razumemo kakor 

pomembno politično vprašanje. 

7.2.2 Višina UTD kot politično vprašanje 

Na tem mestu želimo izraziti strinjanje z mnenjem Ericha Fromma (1970, 269), po katerem ni 

pomemben le »večji ali manjši dohodek kot takšen, ampak točka, kjer se kvantitativne razlike 

dohodka spremenijo v kvalitativne razlike v življenjskem izkustvu«. S tem želimo izpostaviti, 

da le UTD, ki je zadostno visok, omogoča kvalitetno življenje, ki je svobodno ter dostojno.174 

Menimo, da lahko zahteva po dovolj visokem UTD postane ena osrednjih zahtev državljanov 

v bližnji prihodnosti. 

Podobno razmišlja Valerija Korošec (2010, 22, 28), ko opozarja, da eksistenčnega minimuma 

ni dopustno prilagajati trgu dela; če si želimo eksistenčne varnosti, potrebujemo UTD v višini 

eksistenčnih stroškov, in če želimo zmanjšati revščino, je potrebno višino UTD vezati na sam 

prag revščine. Strinjamo se z njo, da ne smemo slepo pristajati na logiko nevidne roke trga,175 

saj bi trg moral biti podrejen človeku – zato tudi odločitve o višini UTD ne bi smeli prepustiti 

trgu (Popović 2011a, 66–67).176 

Naše mnenje podpira Renerjeva, ki je prepričana, da moramo izvedljivost UTD najprej misliti 

in šele nato računati, saj je UTD v prvi vrsti politično, ne ekonomsko vprašanje – je vprašanje 

etičnih in političnih prioritet ter ne vprašanje gospodarskih zmožnosti. Če pristajamo zgolj na 

diskurz izvedljivosti, potem pristajamo tudi na ekonomske parametre neoliberalne ideologije 

(Državni Svet RS 2010). 

                                                           
173 Ko se nekdo upokoji, ta običajno nima otrok, ki bi bili mlajši od 18 oziroma 25 let. 
174 Offe (1985a, 145) opozarja, da celo neoliberalni ekonomski teoretiki priznavajo, da ima zmanjšanje dohodka 

disciplinske učinke. 
175 Podrobneje o nevidni roki trga glej Smith (2008). 
176 Hkrati se lahko opremo tudi na Lazzarata (2004, 195), za katerega je finančno vrednotenje »posledica logike 

prepričanja in ne enostavnih objektivnih in neosebnih tržnih mehanizmov«. 
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Hkrati želimo jasno poudariti, da ekonomsko utemeljevanje UTD ni nepomembno,177 vendar 

je sekundarnega pomena. Če je zavedanje o UTD kot prvovrstnem političnem vprašanju med 

zagovorniki ideje prisotno, je znotraj razprav problematika pogosto zreducirana na vprašanje 

ekonomske nevzdržnosti, ki jo izpostavljajo nasprotniki ideje (Popović 2011a, 69). V debatah 

o UTD in njegovi višini prevladuje vprašanje, ali si sploh lahko privoščimo tovrsten dohodek, 

in ne vprašanje, zakaj bi ga morali uvesti v določeni višini. V naslednjem podpoglavju želimo 

izpostaviti, kako pomembno je vprašanje obsega UTD. Menimo, da že sam obseg določa, ali 

določen predlog UTD predstavlja mehanizem vključevanja ali izključevanja. 

7.2.3 UTD kot mehanizem izključevanja 

Strinjamo se s tistimi avtorji, ki zagovarjajo, da bi z vpeljavo UTD največ pridobile naslednje 

družbene skupine: revni, brezposelni, nižji razred, študentje brez štipendij, gospodinje, ljudje 

z enostavnim življenjskim stilom (glej Boltin 2006b; Brittan in Webb 1990, 3, 13). Prepričani 

smo, da bi UTD te skupine ponovno ali bolje vključil – ekonomsko, družbeno in politično.178 

Pri tem ne trdimo, da bi v primeru uvedbe UTD imele korist zgolj omenjene skupine, temveč 

da je ideja UTD pravzaprav ideja vključevanja vseh družbenih skupin. Čeprav je UTD idejno 

politika vključevanja, lahko v določenih okoliščinah celo izključuje. A funkcija izključevanja 

vsekakor ni del notranjega ustroja ideje UTD. Ne glede na to želimo poudariti, da bi nekatere 

družbene skupine – kot so otroci, invalidi, upokojenci, zaporniki ter nedržavljani – lahko bile 

neupravičene do tovrstne pravice. 

Prvič, posameznik bi lahko pridobil pravico do UTD tudi s polnoletnostjo in ne le z rojstvom, 

kar pomeni, da otroci ne bi bili nujno upravičeni do UTD. Zato podpiramo stališče Renerjeve 

(2004, 155), ki se s tovrstno starostno omejitvijo ne strinja, saj bi otroci morali prejemati poln 

UTD ali vsaj polovičnega. Trdimo, da je UTD v nasprotnem primeru izključujoč do otrok. 

Drugič, upokojence ter invalide skrbi, da jim prenizek UTD ne bi uspel zagotoviti dostojnega 

življenja. Ker so invalidi ljudje s posebnimi potrebami, bi UTD zanje predstavljal nezadosten 

dohodek, zato bi morali ohraniti tudi pogojevane oblike pomoči (Popović 2009, 14). Tovrstno 

prepričanje potrjuje še Van Parijs (2004a, 11), vendar na primeru upokojencev, katerih UTD 

                                                           
177 Podrobneje o tem glej tudi podpoglavje Vpliv UTD na trg dela. 
178 Čeprav bi UTD izboljšal življenjski standard eksistenčno ogroženih ljudi, je presenetljivo, da sindikati še ne 

zagovarjajo UTD in ponekod celo ovirajo njegov politični napredek, saj se bojijo, da bi z uvedbo UTD izgubili 

del tradicionalne moči. Kljub temu imajo sindikati v nekaterih državah bolj pozitiven odnos do ideje UTD (glej 

Popović, 2009, 60–62, 87). 
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bi morali dopolniti z dohodkom iz javnih in privatnih pokojninskih shem. Prepričani smo, da 

bi se UTD, ki ga ne spremljajo pogojevane oblike pomoči za invalide ter tudi za druge ljudi s 

posebnimi potrebami in pokojninske sheme za upokojence, izkazal kot izključujoč do takšnih 

družbenih skupin. 

Tretjič, do UTD ne bi bili upravičeni tudi zaporniki, saj je strošek njihovega vzdrževanja višji 

od višine UTD. Ko bi ti prestali zaporno kazen, bi ponovno pridobili pravico do UTD. Enako 

velja za ustanove, kot so norišnice in domovi za ostarele (Van Parijs 2004a, 10–11). Menimo, 

da bi se zaradi vključujoče narave UTD posamezniki, ki jih uvrščamo v te družbene skupine, 

lažje – ponovno – integrirali v družbo (Popović 2009, 14). 

7.2.3.1 Izključevanje nedržavljanov 

Z upravičevanjem začasne izvzetosti zapornikov iz pravice do UTD ni težav, kajti država jim 

zagotavlja osnovne življenjske potrebščine, zato njihova eksistenca niti ni ogrožena. Težje je 

upravičiti izklju čevanje nedržavljanov ali pogojevanje pravice do UTD prek državljanstva, 

saj je odsotnost pogojevanja ena od osrednjih značilnosti ideje UTD. Obstaja nevarnost, da bi 

UTD potisnil nedržavljane v še bolj deprivilegiran položaj. Državljani imajo namreč že sedaj 

določene pravice, ki nedržavljanom ne pripadajo. Zato je uspeh UTD odvisen tudi od odnosa 

nacionalne države do vseh tistih, ki nimajo statusa državljana (Popović 2009, 14–15). Pri tem 

smo skeptični do Valerije Korošec, ki v svojem predlogu UTD v Sloveniji zapiše naslednje: 

UTD dobijo vsi državljani RS, kot tudi tisti stalni prebivalci Slovenije, ki živijo v Sloveniji 

nepretrgoma 10 let, od tega neprekinjeno zadnjih 5 let preden postane upravičenec do UTD. 

Na ta način so po kriteriju stalnega bivanja upravičenci za UTD izenačeni z upravičenci za 

pridobitev državljanstva po Zakonu o državljanstvu republike Slovenije (UR. 1/91), vendar 

brez zahteve po pridobitvi državljanstva (…). Če zadovoljevanje kriterijev za pridobitev 

državljanstva vodi do državljanstva in državljanstvo do UTD, je mogoče že samo zadostitev 

kriterijev za pridobitev državljanstva šteti kot upravičenost do Univerzalnega temeljnega 

dohodka (Korošec 2010, 22). 

Trdimo, da je vezanost pravice do UTD na status državljana, ki se v realnem življenju naveže 

na kriterij zadostno dolgega stalnega bivanja, in vezanost dovoljenja za bivanje v Sloveniji na 

pogodbo o delu problematična. Takšen predlog UTD sili imigrante – ki prav tako izpolnjujejo 
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državljanske dolžnosti, vendar jim niso priznane enake pravice179 – v še bolj neenakopraven 

položaj od obstoječega (Popović 2011a, 62), ki ga lahko na tem mestu le na kratko orišemo. 

Države oblikujejo režim delavskih migracij, ki delavce sistemsko izkorišča. Zato vizni režimi 

in izključevalne prakse socialne države skrbijo za popolno podrejenost delavca delodajalcu – 

ker imigrantski delavci nimajo na voljo mehanizmov, s pomočjo katerih bi resnično uveljavili 

svoje pravice, so prisiljeni v odnos prostitucije. Čeprav ustvarjajo družbeno bogastvo, nimajo 

dostopa do pomoči socialne države – da bi lahko zagotovili sistemsko učinkovito izvrševanje 

pripadajočih pravic, je potrebno izoblikovati pogoje, znotraj katerih se bodo lahko sindikalno 

organizirali in hkrati samoorganizirali v delavska gibanja. Zagovarjamo, da ima politika UTD 

potencial vzpostavitve takšnih pogojev, zato je neupravičenost imigrantov do tovrstne pravice 

nedopustna. Prepričani smo, da uspešnost in učinkovitost UTD ni odvisna le od naklonjenosti 

drugih družbeno-ekonomskih politik, temveč tudi od notranje sestave predloga UTD, ki mora 

biti naklonjen tudi imigrantom in ne zgolj državljanom (Popović 2011a, 62–63). 

Na tem mestu želimo izpostaviti, da vse tiste razprave o UTD, ki so zamejene s konstruktom 

nacionalnega državljanstva, zanemarijo problem izključenosti imigrantov do pravice do UTD 

(Popović 2011a, 63). Verjamemo, da moramo za omejevanje takega izključevanja spodbujati 

globalno državljanstvo in uvedbo UTD na globalni ravni. UTD je namreč denarni transfer, ki 

je lahko izplačan od politične skupnosti, ki je lahko nacionalna država, vendar to ni nujno. 

Pri tem se opiramo na mnenje Van Parijsa (2004a, 9), po katerem lahko UTD izplačuje le del 

nacionalne države, kot sta provinca ali komuna, ali supranacionalna politična enota – kakršni 

sta Evropska unija ali Združeni narodi. Ko idejo UTD postavimo onstran nacionalne države –

v pokrajino, supranacionalno enoto ali globalno raven – ta pridobi nove razsežnosti (Popović 

2009, 15). 

Še primerneje bi bilo, če bi UTD pogojevali s prebivališčem,180 ne državljanstvom, čeprav sta 

le-ta v resničnem svetu močno povezana (Popović 2009, 15). S tem želimo poudariti, da bi do 

UTD lahko bili upravičeni posamezniki, ki bi v neki politični skupnosti prebivali določen čas, 

                                                           
179 Če imigrantskim delavcem omejimo pravice, a od njih zahtevamo izpolnjevanje vseh državljanskih dolžnosti, 

potem kršimo načelo vzajemnosti. 
180 Tanja Rener predlaga pogojevanje UTD s celinskim prebivališčem. UTD bi prejemali zgolj prebivalci revnih 

kontinentov – kot sta Latinska Amerika ali Afrika –, s čimer bi zmanjšali migracijske pritiske na razviti svet ter 

ohranjali in razvijali kulture, ki se razlikujejo od prevladujoče kulture zahodnega sveta (Rener 2004, 157). Njen 

predlog, ki je sicer zanimiv in izviren, ne upošteva, da tudi zahodne države niso imune na problem revščine. 
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ki bi bil bistveno krajši od časa, ki je potreben za pridobitev državljanstva. Da bi UTD moral 

pripadati vsakemu rezidentu, zagovarja tudi Meadova (2005b, 236–237), kar obrazloži s tem, 

da nedržavljan pogosto ne sme biti zaposlen, zato mora biti svoboda do priselitve povezana s 

svobodo do UTD. 

Trdimo, da je odvisnost kategorij državljanstva in plačanega dela pomembna z dveh vidikov: 

imigrant, ki živi v novi državi, vendar nima delovnega dovoljenja, si ni sposoben samostojno 

zagotoviti preživetja; ter nasprotno – imigrant, ki si zagotovi plačano delo s pomočjo delovne 

vize, lahko računa na to, da bo nekoč državljan države, v kateri živi in opravlja tovrstno delo. 

Popolnoma se strinjamo s stališčem Ronalda Dora (2004, 85), po katerem bi morali povezave 

med državljanstvom in plačanim delom pretrgati ter hkrati državljanstvo vezati na opravljanje 

družbeno koristnih del za dosego pravih učinkov UTD. Enako stališče zastopa še Ulrich Beck 

(2009), ki alternativo najde v družbeno koristnem ali državljanskem delu, ki ga lahko vežemo 

na koncept UTD.181 

7.3 UTD: načelo vzajemnosti in pravičnost 

V razpravah o ideji UTD je najbolj kontroverzno vprašanje kršenja načela vzajemnosti. Le-to 

je hkrati ključno za njeno uvedbo. Verjamemo, da so znanstvena besedila, ki problematizirajo 

UTD v navezavi s problemom kršenja načela vzajemnosti, običajno pomanjkljiva. Trdimo, da 

UTD ne krši načela vzajemnosti, temveč poskrbi za vključitev vsakogar v menjalne odnose 

(Popović 2010, 125). V zaključnem delu tega podpoglavja želimo – kot odgovor na ugovor 

izkoriščanja – zagovarjati UTD kot pravičen dohodek. 

Na tem mestu spet izpostavljamo definicijo načela vzajemnosti po Denisu Pymu (1997, 141–

142), ki vzajemnost razume kot ravnotežje med vedenjem dajanja in prejemanja, zato zavrača 

razumevanje posameznika kot samozadostnega. Podoben pogled na takšno načelo ima tudi 

Lawrence C. Becker (1980, 39), za katerega je »dolžnost proporcionalno povrniti dobro za 

prejeto dobro« neprostovoljna družbena dolžnost – pri čemer je dobro, ki se nam zgodi, delno 

posledica dejanj drugih. Njuni definiciji vzajemnosti izpostavljamo zato, da bi bolje razumeli 

problem ugovora izkoriščanja, po katerem UTD prispeva h kršenju načela vzajemnosti. 

Glavni ugovor UTD je ugovor izkoriščanja, po katerem ta omogoči delazmožnim nedejavnim 

ljudem živeti na račun dela drugih (Cunliffe in Erreygers 2008, 197). V nadaljevanju besedila 
                                                           
181 Na tem mestu je smiselno poudariti, da ne smemo zanemariti dejstva, da je tudi plačano delo lahko družbeno 

koristno delo (Popović 2009, 15). 
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želimo pokazati nestrinjanje z avtorji, kot je Andersonova (2004, 76), po kateri UTD podpira 

svobodo brez odgovornosti in spodkopava ideal družbene obveze, ali White (2006, 2), ki trdi, 

da tisti, ki ne delajo oziroma ne prispevajo ničesar – čeprav so tega zmožni – živijo nepošteno 

na račun drugih. Takšna prepričanja o UTD nas ne presenečajo, saj predstavlja dohodek, ki je 

ločen od opravljanja plačanega dela, ki predstavlja prevladujočo interpretacijo dela. Podobno 

ugotavlja tudi Ailsa McKay (2005, 112, 123, 243), za katero neoklasična ekonomska teorija 

privilegira tradicionalen odnos med delom in plačilom, zato pozitivni vidiki ideje UTD – vsaj 

dokler bo ta obravnavana zgolj znotraj osrednje ekonomske misli – ne bodo povsem priznani. 

7.3.1 UTD: ločitev dohodka od plačanega dela 

Številni avtorji spodbujajo idejo ločitve dohodka od plačanega dela, saj ji pripisujejo različne 

pozitivne vidike. Ker obstoječa distribucija dohodka ovira ekonomski sistem – saj delavec, ki 

ne prejema pravičnega in zadostnega dela nacionalnega produkta, ne more dati vse od sebe –

moramo ločiti delo in dohodek, kar dosežemo z družbeno in ne plačno osnovanimi delovnimi 

razmerji, meni Wilken (1969, 39, 41), po katerem ločitev dela od plače predstavlja prvi pogoj 

za realizacijo svobode pri delu. Ideja prekinitve povezave med dohodkom in zaposlitvijo – tj. 

med nagrado in delom – je sprejemljiva še za Gorza (1985b, 140–141),182 za katerega morajo 

pojme, kot sta pravica do dela in pravica do mezde, nadomestiti pojmi, kakršna sta pravica do 

dohodka in pravica državljana do družbenega produkta, saj je s tem ukinjeno delo »nagrajeno 

ravno tako kot opravljeno delo, ne/delavec ravno tako kot delavec«. Da je UTD, ki vsakomur 

daje delež v družbeni proizvodnji, zagotovljen neodvisno od zaposlitve v formalni ekonomiji 

– s čimer prekine odnos med delom in dohodkom –, poudarja tudi Rifkin (2007, 389, 398), po 

katerem ima čisto »vsak pripadnik družbe, tudi najrevnejši med nami, pravico do udeležbe in 

koristi pri rezultatih povečane produktivnosti«.183 

Na tem mestu ne želimo zagovarjati, da je opravljanje plačanega dela a priori problematično, 

temveč skušamo izpostaviti, da UTD – ki je ločen od plačanega dela – ponuja možnost izbire 

drugačnega dela. Takšno stališče podpirata Manuel Franzmann in Sascha Liebermann (2000, 

                                                           
182 Zato Gorz zagovarja družbeni dohodek, ki »ne zadovoljuje več potreb delavca, ampak potrebe državljana«. 

Če kapitalistična ali socialistična produktivistična logika nagradita ljudi kot delavce (Gorz 1985b, 138–139), nas 

UTD nagradi predvsem kot člane politične skupnosti. 
183 Če je nekoč vladalo pomanjkanje eksistenčnih sredstev, smo danes priča izobilju, ki ga moramo le pravičneje 

porazdeliti. 
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9), po mnenju katerih možnost izbirati med življenjem z ali brez plačanega dela povečuje 

število izbir, kar prinaša višjo stopnjo avtonomije posameznika – pri tem se tudi zavedata, da 

pogostejša zavrnitev plačanega dela pomeni, da bi druge dejavnosti izgubile stigmo in postale 

cenjene. S tem prepričanjem se prav tako strinja Meadova, ki v primerjavi z Franzmannom in 

Liebermannovo daje večji poudarek na možnosti izbire med raznolikimi oblikami plačanega 

dela. 

Danes prevladuje prepričanje, da je moralno nevarno, če ne služimo denarja, ter da bo čas, ki 

ni porabljen za donosno zaposlitev, pokvaril našo dušo. UTD spreminja tovrstno prepričanje, 

saj nevarne, neumne, neprijetne, rutinske in ponižujoče naloge, ki nekoga definirajo kot manj 

vrednega, ne bi bile opravljene v primeru njegove uvedbe – z UTD bi pospešili osvoboditev 

človeka, kajti vsaka naloga bi zahtevala nagrado v obliki pravične denarne povrnitve, boljših 

delovnih pogojev, občutka dostojanstva in participacije. Ljudje bi torej zavrnili neprivlačne in 

slabo plačane službe (Mead 2005b, 243–244). 

Če imata Franzmann in Liebermannova prav, potem UTD prinaša revolucionarno alternativo, 

ki omogoča dejansko izbiro med plačanim »nedelom« in službo, ki jo označujejo elementi, ki 

jih problematizira Meadova. Če nekomu pripada pravica do UTD, ta ne more biti ekonomsko 

negativno sankcioniran v primeru zavrnitve plačanega dela. Tisti, ki ne izbere plačanega dela, 

se praviloma odloči za opravljanje različnih oblik neplačanega dela. Spet drugi se odločijo za 

zamenjavo ene oblike plačanega dela z drugo. Zaradi tega zavračamo predpostavko, da bi nas 

UTD zgolj odvračal od dejavnosti dela. Kritiki UTD zagovarjajo ravno obratno – da nas UTD 

nagovarja k zavračanju dejavnosti dela, zato je njegova narava izkoriščevalska. Na tem mestu 

je smiselno izpostaviti analizo podob – tj. veseli delavec, kraljica blaginje ter srfar –, ki jih po 

prepričanju Buforda Farrisa izrabljajo nasprotniki UTD. 

Prvič – po podobi veselega delavca morajo biti tisti, ki so na dnu, veseli, da izvajajo dolžnosti 

brez nesoglasij, medtem ko tisti, ki so pri vrhu, upravičujejo lastni status in privilegije kakor 

najboljše za celotno družbo. Zato pri obrambi UTD predlaga alternativno podobo nesrečnega 

delavca, ki delavcem ponuja moč izhoda. Drugič, podoba kraljice blaginje na politično sceno 

vstopi leta 1976 z Reaganom, ko ta opozarja na koristi prejemnikov socialne pomoči na račun 

tistih, ki trdo delajo. Da bi vpeljali UTD, moramo vpeljati načelo univerzalnega skrbništva. 

Tretjič – negativna podoba srfarja se nanaša na tiste, ki poskušajo zapustiti trg dela. Srfarji so 

neodgovorna populacija, ki predstavlja nasprotje protestantski etiki dela. Predpostavlja se, da 

takšne skupine živijo od trdega dela drugih, zato so paraziti družbe. Alternativa podobi srfarja 
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bi bila podoba univerzalnega aristokrata, ki predpostavlja, da UTD zagotovi sredstva za ljudi, 

da bodo lahko izkusili raznolike kulturne dejavnosti brez dokazovanja lastne družbene koristi. 

Da bi UTD uspešno vključili v politi čni proces, je potrebno vpeljati izpostavljene alternativne 

podobe (Farris 2007, 1, 3–8). 

Iz zgornjih ugotovitev lahko sklepamo, da je vesel delavec izvzet iz načela vzajemnosti, kar 

ne moremo trditi za kraljico blaginje in srfarja, ki se jima očita kršenje načela vzajemnosti. A 

podobno velja tudi za predlagani podobi univerzalnega skrbnika in univerzalnega aristokrata, 

saj bi jim kritiki UTD očitali kršenje istega načela – razlika bi bila le v tem, da bi za to krivili 

UTD. Zato nas bo v nadaljevanju zanimalo, ali UTD resnično krši načelo vzajemnosti. 

7.3.2 Ali UTD krši načelo vzajemnosti? 

Na začetku poskusa odgovora na zastavljeno vprašanje bomo izhajali iz praktičnega primera. 

V 70-ih so v Kanadi izvedli eksperiment oz. verzijo zajamčenega letnega dohodkom (GAI) – 

t.i. Mincome – pri tem so skušali ugotoviti, ali ima GAI resnično negativen vpliv na iniciativo 

za vstop na trg dela med dela zmožnimi ljudmi. A rezultati so pokazali, da zajamčen dohodek 

ne vpliva na iniciativo ljudi za vstop na trg dela oziroma, da je redukcija zelo skromna – le en 

odstotek med moškimi, tri med ženami in pet med neporočenimi ženskami (Mulvale 2008, 6). 

Ta redukcija bi bila v današnjem času, v katerem je trg dela zasičen s delavci, zanemarljiva, a 

eksperiment – in ne realna situacija –, ki je bil izveden v specifičnem okolju in obdobju, ki se 

bistveno razlikujeta od današnjega, nam ne more ponuditi zadovoljivega odgovora.184 

Podobno opozorilo poda še Philip Harvey (2004, 41), po katerem prepričanje, da UTD zavira 

delovni trud ter spodbuja odvisnost, še nikoli ni bilo testirano v okolju z zadostnim številom 

delovnih mest. Trdimo, da manjša želja ljudi po vstopu na trg dela ni nujno problematična ter 

je lahko celo zaželena, saj bo v prihodnosti vse manj prostih delovnih mest, kot jih poznamo 

danes. Preden obrazložimo naše stališče, da UTD ne krši načela vzajemnosti, bomo poudarili, 

da ima obstoječa družba težave pri upoštevanju tega načela, kar dokazujejo naslednji primeri. 

Prvič, podpiramo stališče Patemanove (2007, 3), po kateri je načelo vzajemnosti ignorirano v 

primeru žensk, ki niso plačane za opravljanje gospodinjskih opravil in naj bi bile motivirane z 

                                                           
184 Za ugotavljanje uspešnosti UTD potrebujemo dejanske eksperimente (van der Veen in Van Parijs 2006, 12–

13). Vendar je problematično, da lahko ponudijo le delne odgovore, saj so časovno omejeni, predmet političnih 

manipulacij in – v primerjavi z laboratorijskimi eksperimenti – kompleksni, dragi in neponovljivi (Groot 2006, 

4; Noguera in De Wispelaere 2006, 2–7). 
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ljubeznijo. Drugič, dvome v upoštevanje načela vzajemnosti izrazi še Mencinger (2004, 140), 

ko se sprašuje, zakaj »je napor "srfarja", ki k družbenemu produktu ne prispeva ničesar, manj 

koristen od napora nogometaša, ki z visokim zaslužkom nadpovprečno "prispeva"«. In tretjič, 

strinjamo se tudi z Raventósom (2007, 180–181), da se ideja »kdor ne dela, naj ne jé« nanaša 

zgolj na revne, čeprav obstajajo tudi bogati, ki ne delajo, vendar niso lačni.185 

Seveda bi bilo nesmiselno trditi, da v družbi ne obstajajo »izkoriščevalske družbe«, tj. ljudje, 

ki ogoljufajo sistem socialnega skrbstva, a k takšni širitvi protidružbenih subkultur pripomore 

tudi naraščanje dohodkovne neenakosti (Dore 2004, 85). Stališče Ronalda Dora podpiramo, a 

smo prepričani, da obstaja zelo malo prejemnikov, ki bi izkoriščali UTD. Obenem je lenuhov 

bistveno manj od tistih ljudi, ki opravljajo družbeno koristna dela (Popović 2010, 128).186 Na 

tem mestu izpostavljamo nekaj razlogov, zakaj UTD ne krši načela vzajemnosti, pri čemer se 

opiramo na ugotovitve naslednjih avtorjev.187 

Prvič, najprej lahko izpostavimo strinjanje s stališčem Caputa (2008, 515), po katerem znotraj 

tržnih družbeno-političnih režimov ni slepih potnikov,188 kajti vsi trošijo in s tem prispevajo k 

nacionalni blaginji. Nekoliko drugačen pogled na to vprašanje predstavi Groot (2006, 2), ki 

meni, da slepi potnik ne predstavlja stroška za družbo, če njegovo delo prevzame nekdo, ki je 

za delo enako usposobljen; nesmiselno je osebo potiskati v plačano delo, če je povpraševanje 

po tem delu preveliko. Čeprav oba avtorja zagovarjata idejo UTD, lahko opazimo, da Caputo 

nasprotuje kritiki, po kateri UTD krši načelo vzajemnosti, medtem ko Groot poudarja, da pod 

določenimi pogoji morebitno kršenje tega načela niti ni problematično. 

Drugič, UTD ne krši načela vzajemnosti, če ga interpretiramo kot rezultat družbene dediščine 

(Popović 2010, 128). Izhajamo lahko iz prepričanja Clausa Offeja (2008, 15–16), za katerega 

učinki organiziranega sodelovanja vodijo k produktivnim pridobitvam – tj. znanje, tehnološki 

dosežki ali civilizacijski moralni sistemi –, ki so jih zapustile prejšnje generacije in jih ne gre 
                                                           
185 Do podobnega spoznanja pride tudi Thomas More, za katerega je družbeni sistem, ki neproduktivne plemiče 

radodarno nagrajuje, druge pa pusti umreti v bedi, nepravičen, kajti dovoljuje, da »človek, ki največ prispeva k 

družbi, mora dobiti najmanj v zameno«. Ker celo zakonodaja omogoča, da je nepravičnost zakonito opisana kot 

pravičnost, govori o zaroti bogatih (More 2009, 131–132). 
186 Uroš Boltin (2005a; 2006a) trdi, da bi bilo za gospodarstvo celo bolje, če bi se lenuhi odločili, da gredo med 

brezposelne, saj bi delodajalci tako pridobili bolj pridne in motivirane delavce. 
187 Čeprav obstajajo tudi drugi argumenti, s katerimi lahko zagovarjamo, da UTD ne krši načela vzajemnosti, na 

tem mestu omenjamo predvsem tiste, za katere menimo, da so ključni. 
188 Tako Caputo kot tudi Groot uporabljata izraz free-rider, ki ga prevajamo kot slepi potnik. 
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pripisati posameznikom, zato bi jih sodobne generacije morale prejeti brezplačno. Stališče, ki 

ga zagovarjamo, podpirata tudi Franzmann in Liebermannova (2000, 10), ki menita, da UTD 

predstavlja »individualen delež v kolektivni kulturni dediščini skupnosti«.189 

Tretjič, verjamemo, da bistveni miselni preskok glede vprašanja kršenja načela vzajemnosti s 

pomočjo UTD uspe Joséju A. Nogueri (2004, 19, 21, 23), saj UTD interpretira kot predpogoj, 

ne kot oviro primerni uporabi načela pravične vzajemnosti – UTD bi zagotovil bistveno višjo 

stopnjo družbene vzajemnosti kot katera koli politika blaginje skozi delo, medtem ko načelo 

vzajemnosti, ki je uporabljeno na prožen način, prej ali kasneje vodi k UTD. Če ima Noguera 

prav, potem ideja UTD ne krši načela vzajemnosti, ker je pravična. Podobno prepričanje poda 

še Stuart White, ki za razliko od Noguere in zgoraj omenjenih piscev v določeni meri sprejme 

možnost neupoštevanja načela vzajemnosti s strani ideje UTD. 

White zagovarja, da poleg vzajemnosti obstajajo še drugi vidiki pravičnosti, saj pravičnost ni 

le vzajemnost.190 Zato ne izključuje možnosti, da je UTD morda slabši z vidika vzajemnosti, 

a zelo dober z vidika drugih pravičnosti – to misel ponazori s pomočjo dveh modelov družbe: 

prva družba je vzajemna družba – ne krši vzajemnosti ter je tržno ranljiva –, druga pa je tržno 

neranljiva družba – ni tržno ranljiva, vendar občasno krši načelo vzajemnosti. White meni, da 

je tržno neranljiva družba ali UTD družba pravičnejša. Pravičnost podpira UTD, ker prepreči 

večjo nepravičnost, kot bi jo ustvaril. In nasprotno – sodobne kapitalistične družbe ustvarjajo 

nepravičnost, ki je večja od nepravičnosti, ki bi bila posledica kršenja dolžnosti vzajemnosti. 

Zato ugovor izkoriščanja ne more biti odločilen, četudi je dobro utemeljen (White 2006, 4–5). 

Če vzajemnost dejansko predstavlja le en vidik pravičnosti, kot meni White, lahko sklepamo, 

da pravičnost UTD ni nujno pogojena z njegovim upoštevanjem načela vzajemnosti. 

Da bi lahko preverili trditev, da je UTD pravičen, bomo v nadaljevanju izhajali iz misli Johna 

Rawlsa in jo nadgradili s premisleki Willa Kymlicke. Da kot izhodišče za nadaljnjo razpravo 

uporabimo prav njegovo misel, ni slučajno – podpiramo stališče Kymlicke (2005, 93), da ima 

Rawls pomemben zgodovinski vpliv, kajti poznejši teoretiki svoja stališča vzpostavljajo skozi 

                                                           
189 Tudi po prepričanju Josepha Charlierja in Francoisa Hueta ugovor izkoriščanja ali parazitizma ni pomemben, 

če je UTD financiran iz naravnih ali podedovanih virov (glej Cunliffe in Erreygers 2008, 197). 
190 Njegovo stališče, da pravičnost ni le vzajemnost, zagovarjata tudi Mihaličeva in Strban (glej 2005, 133–138), 

ki poleg načela vzajemnosti omenjata še druga osnovna merila pravičnosti, kot so merilo »vsakomur enako« ali 

načelo egalitarnosti, merilo »vsakomur po njegovih potrebah«, merilo menjalne pravičnosti, načelo »vsakomur 

po njegovem delu« in načelo »vsakomur svoje«. O načelu solidarnosti glej v Mihalič in Strban (2005, 156–159). 



143 

 

nasprotovanja Rawlsovim stališčem o pravičnosti. Poznejših besedil o pravičnosti ne moremo 

razumeti, če ne razumemo misli Rawlsa. Še več – Rawls UTD poveže s pravičnostjo ter mu 

daje etično-politično upravičenje. 

7.3.3 Pravičnost UTD 

Čeprav Rawls že leta 1971 predstavi svojo teorijo pravičnosti v knjigi A Theory of Justice,191 

izhajamo iz slovenskega prevoda njegovega dela Pravičnost kot poštenost. Razlog za takšno 

odločitev je zlasti ta, da je Rawls (2011, 13), kakor izpostavlja v predgovoru, v tem delu želel 

»popraviti poglavitne napake v A Theory of Justice, ki so zameglile osrednje ideje pravičnosti 

kot poštenosti«,192 zaradi česar tovrstno delo predstavlja reformulacijo prvega dela. A preden 

pojasnimo uporabnost njegovih ugotovitev za namen našega besedila, moramo predstaviti še 

nekatere osnovne Rawlsove ideje v sklopu njegove teorije pravičnosti. 

Zanj demokratična družba predstavlja pošten sistem sodelovanja med državljani, ki veljajo za 

svobodne in enake, zato ga zanima, kakšna načela pravičnosti so najprimernejša za določitev 

temeljnih pravic in svoboščin ter za urejanje družbenih in ekonomskih neenakosti v obetih 

državljanov (Rawls 2011, 66). 

Na tem mestu izpostavljamo njegov odgovor na omenjeno vprašanje, ki ga najde v revidirani 

formulaciji dveh načel pravičnosti, ki ju je prvič predstavil že v Theory. Prvo načelo se glasi: 

»Vsaka oseba ima isto nedotakljivo pravico do popolnoma adekvatnega sistema enakih 

temeljnih svoboščin, ki je združljiv z enakim sistemom svoboščin za vse«.193 Po Rawlsovem 

drugem načelu morajo družbene in ekonomske neenakosti »zadostiti dvema pogojema: prvič, 

vezane morajo biti na službe in položaje, ki so dostopni vsem pod pogoji poštene enakosti 

možnosti; in drugič, najbolj morajo koristiti članom družbe v najslabšem položaju (načelo 

razlike)«.194 Pri tem ima prvo načelo vedno prednost pred drugim, medtem ko ima v drugem 

                                                           
191 Za krajšo predstavitev teorije pravičnosti glej Rawlsov (1997) članek Teorija pravičnosti. 
192 Po Rawlsu (2011, 64–65) je pravičnost kot poštenost je oblika političnega liberalizma, ki skuša oblikovati niz 

pomembnih moralnih vrednot, značilnih za politične in družbene institucije temeljne strukture, ter iz katerega 

izhaja, da mora biti pojmovanje pravičnosti politično pojmovanje. 
193 V A Theory of Justice uporabi edninski pojem »temeljna svoboda«, v delu Pravičnost kot poštenost pa pojem 

»temeljne svoboščine«, ki je množinski pojem, saj je temeljnih svoboščin več in ne zgolj ena: npr. svoboda misli 

in vesti, politične svoboščine, svoboda združevanja itd. (glej Rawls 2011, 69). 
194 Načelo razlike loči od načela koristi po tem, da vključuje idejo vzajemnosti, katere pogoj je, da tistim, ki jim 

gre najbolje, ne gre bolje na škodo tistih, ki so na slabšem. Načelo koristi je problematično, kajti od tistih, ki so 
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načelu poštena enakost možnosti prednost pred načelom razlike (Rawls 2011, 67–68).195 Na 

ta način Rawls jasno poudari določen prednostni red načel.196 A ne glede na ta prednosti red, 

bomo problematizirali predvsem drugo načelo pravičnosti – vendar to še ne pomeni, da bomo 

zanemarili prvo načelo, po katerem ima vsakdo pravico do enakih temeljnih svoboščin. Na 

drugo načelo pravičnosti se bomo osredotočili zlasti zato, ker – po mnenju Rawlsa – obratno 

od temeljnih svoboščin ne velja za vse in ker poudarja prednost poštene enakosti možnosti.197 

Trdimo, da s tem poudari zahtevo po izenačitvi začetnih možnosti. 

Rawls zagovarja, da lahko s pošteno enakostjo možnosti popravimo pomanjkljivosti formalne 

enakosti možnosti, saj poštena enakost možnosti ne zahteva zgolj tega, da so »javne službe in 

družbeni položaji formalno dostopni, temveč naj imajo vsi pošteno možnost, da jih zasedejo«. 

(Rawls 2011, 68). V nadaljevanju nadaljujemo z idejo distributivne pravičnosti in jo obenem 

navežemo na problematiko UTD. 

Ker Rawls družbo interpretira kot pošten sistem sodelovanja skozi čas, državljani sodelujejo 

v proizvajanju družbenih sredstev. V tej dobro urejeni družbi so zagotovljene enake temeljne 

svoboščine in poštena enakost možnosti, zato distribucija dohodka in premoženja ni težavna: 

posamezniki so si zaslužili te razdelitve z vloženim trudom v poštenem sistemu sodelovanja. 

Zato Rawls nasproti distributivni pravičnosti izpostavi problem alokativne pravičnosti: kako 

dobrine sploh porazdeliti med posameznike, ki niso sodelovali pri proizvodnji dobrin. Idejo 

alokativne pravičnosti zavrača, saj je po njegovem mnenju nezdružljiva z idejo pravičnosti 

kot poštenosti (Rawls 2011, 75–76). Omenjena predpostavka Rawlsa ni nepomembna, ko jo 

navežemo na problematiko UTD. Ker UTD predstavlja pravico, ki dejansko dovoljuje – če 

uporabimo besede Rawls – prerazdelitev dobrin med tiste, ki ne sodelujejo pri proizvodnji teh 

                                                                                                                                                                                     

v najslabšem položaju, zahteva, naj sprejmejo manj ekonomskih in družbenih prednosti, da bi imeli tisti, ki so v 

boljšem položaju, večje prednosti. Zanimiva je tudi Rawlsova ugotovitev, da načelo koristi zahteva več od tistih 

v slabšem položaju, kot zahteva načelo razlike od tistih v boljšem položaju (Rawls 2011, 161, 163, 166–167). 
195 Glej tudi Kymlicka (2005, 95). 
196 Prvo načelo je vedno upoštevano pred drugim iz pomembnega razloga. Kar skuša Rawls pokazati, je to, da se 

temeljnim svoboščinam ne moremo enostavno odreči v zameno za družbene in ekonomske prednosti. Prednostni 

red načel po Rawlsu (2011, 72) izključuje »kompenzacije (…) med temeljnimi pravicami in svoboščinami, ki jih 

pokriva prvo načelo, ter družbenimi in ekonomskimi prednostmi, ki jih ureja načelo razlike« po drugem načelu. 
197 Soglašamo z Willom Kymlicko (2005, 94), da po Rawlsu ljudi ne smemo obravnavati kot enake v smislu, da 

odstranimo vse neenakosti, temveč na način, da odstranimo zgolj tiste neenakosti, ki ljudi postavljajo v še slabši 

položaj – tem bi podelili možnost veta na neenakosti, ki ne podprejo njihovih interesov, kar je bistvo Rawlsove 

teorije. 
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dobrin, predstavlja idejo alokativne pravičnosti. Čeprav Rawls v svojem delu Pravičnost kot 

poštenost tega nikjer izrecno ne zapiše, lahko sklepamo, da bi nasprotoval ideji UTD, saj naj 

bi ta nasprotovala ideji distributivne pravičnosti. 

Kot smo izpostavili, drugo načelo pravičnosti v načelu razlike zahteva, da morajo družbene in 

ekonomske neenakosti najbolj koristiti članom družbe, ki se nahajajo v najslabšem položaju. 

Da bi Rawls uspel odgovoriti, kdo je v najslabšem položaju, uvede idejo primarnih dobrin, ki 

jih definira kot tisto, »kar svobodne in enake osebe (kot jih opredeli politično pojmovanje) 

potrebujejo kot državljani« (Rawls 2011, 88).198 

Pri pravičnosti kot poštenosti Rawls predpostavlja, da so vsi državljani polno sodelujoči člani 

družbe skozi vse življenje – da so vsi voljni delati pod pogojem, če se jim pogoji sodelovanja 

zdijo pošteni. Vendar indeks primarnih dobrin, nikjer ne omeja dela. Zato se sprašuje, ali so v 

najslabšem položaju tisti, ki se preživljajo s socialno podporo in ki po cele dneve deskajo; pri 

čemer predpostavlja, da ima vsakdo standarden delovnik ali da je v indeks primarnih dobrin 

vključena določena količina prostega časa (npr. šestnajst ur dnevno, če je standardni delovnik 

osem ur). Tisti, ki ne dela, ima še dodatnih osem ur prostega časa, ki predstavljajo ekvivalent 

indeksu tistih v najslabšem položaju med tistimi, ki opravljajo standardni delovnik. Če prosti 

čas vključimo v indeks, mora družba poskrbeti za dostopnost možnosti za plodno delo (Rawls 

2011, 228–229). Na tem mestu moramo izraziti strinjanje z Van Parijsom, da je Rawls s tem, 

ko je načelo razlike spremenil tako, da je prosti čas uvrstil med primarne dobrine, dosegel 

ravno nasprotno od želenega, tj. da je s tem upravičil UTD (glej Kodelja 2011, 149). 

Četudi zanemarimo njegovo razumevanje primarnih dobrin, Rawls v svojem delu vsaj še na 

dveh mestih jasno poudari, kdo so tisti, ki so v najslabšem položaju, ko zapiše: »V dobro 

urejeni družbi, v kateri so enake temeljne pravice in svoboščine ter poštene možnosti vseh 

državljanov zajamčene, so v najslabšem položaju tisti, ki pripadajo dohodkovnemu razredu z 

                                                           
198 Primarne dobrine so, pojasni John Rawls, »različne družbene okoliščine in vsenamenska sredstva, ki so na 

splošno potrebna, da lahko državljani ustrezno razvijejo in polno uporabljajo svoji moralni zmožnosti ter na si 

prizadevajo za svoja določena pojmovanja dobrega (…). Primarne dobrine so to, kar potrebujejo in zahtevajo 

osebe, ki jih vidimo v luči političnega pojmovanja oseb, kot državljanov, ki so polno sodelujoči člani družbe, in 

ne zgolj kot človeških bitij« (Rawls 2011, 84–85). Medtem ko Rawls razlikuje med petimi vrstami primarnih 

dobrin, so po Willu Kymlicki (2005, 107) primarne dobrine dveh vrst: prvič, družbene primarne dobrine, ki jih 

neposredno razdelijo družbene institucije (npr. dohodek in blaginja, pravice in svoboščine), in drugič, naravne 

primarne dobrine, kot so zdravje, inteligenca, domišljija, naravni talenti, na katere družbene institucije vplivajo, 

vendar jih neposredno ne razdeljujejo. 
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najnižjimi pričakovanji«. Rawls pojasnjuje tudi: »Če vzamemo najpreprostejšo obliko načela 

razlike, so v najslabšem položaju tisti, ki tako kakor drugi državljani uživajo enake temeljne 

svoboščine in poštene možnosti, vendar imajo najmanjše dohodke in premoženje« (Rawls 

2011, 86, 93). Ko govori o tistih v najslabšem položaju, dejansko govori predvsem o tistih z 

najnižjimi dohodki in najmanjšim premoženjem ali o tistih, ki nimajo ne prvega niti drugega. 

Na tej točki moramo izpostaviti, da so v najslabšem položaju lahko tudi tisti – ponavadi tudi 

so – ki nočejo ali niso zmožni delati. Glede na problematiko, ki jo preučujemo, nas zanimajo 

predvsem prvi. Načelo razlike namreč: 

terja, da morajo ne glede na to, kolikšne so neenakosti v premoženju in dohodku ter koliko 

dela so ljudje pripravljeni vložiti, da bi si prislužili večji delež proizvedenega, obstoječe 

neenakosti učinkovito delovati v korist tistih v najslabšem položaju. V nasprotnem primeru 

neenakosti niso dopustne (…). Prednost svobode pomeni, da ne moremo biti prisiljeni v 

delo, ki je, merjeno z materialnimi dobrinami, visoko produktivno. To, kakšno delo 

opravljajo ljudje in kako trdo delajo, je nekaj, o čemer odločajo sami glede na različne 

spodbude, ki jih ponuja družba (Rawls 2011, 92–93). 

Če smo sklepali, da Rawls v delu Pravičnost kot poštenost nasprotuje ideji UTD, ker naj bi ta 

nasprotovala ideji distributivne pravičnosti, lahko v njegovih besedah, da morajo ne glede na 

to, »koliko dela so ljudje pripravljeni vložiti, da bi si prislužili večji delež proizvedenega, 

obstoječe neenakosti učinkovito delovati v korist tistih v najslabšem položaju« in tudi njegovi 

ugotovitvi, da »ne moremo biti prisiljeni v delo, ki je merjeno z materialnimi dobrinami«, 

spoznamo, da lahko Rawls predstavlja izhodišče za moralno upravičenje ideje UTD. 

Zahtevo po izenačitvi začetnih možnosti, ki jo poda Rawls, v tem poglavju izpostavljamo tudi 

zato, ker upoštevamo, da obstajajo – če lahko poenostavimo – tisti ljudje, ki so nadpovprečno 

talentirani, in ljudje, ki so podpovprečno talentirani. Na tem mestu se zastavi vprašanje, ki ga 

upošteva tudi Rawls – vprašanje zaslužnosti. Poudariti želimo, da ne moremo trditi, da so bolj 

talentirani posamezniki bolj zaslužni, manj talentirani posamezniki pa manj zaslužni za svoje 

uspehe – pogosto lahko podpovprečno talentiran posameznik svoj manko talenta nadomesti z 

visoko stopnjo delavnosti. Upoštevati moramo tudi to, da je ponavadi tisto, kar je odvisno od 

talenta, izključeno iz zaslug posameznika. Hkrati je na tej točki smotrno izpostaviti, da vedno 

ne uspejo le tisti posamezniki, ki so najbolj zaslužni. Naše prepričanje bi podprl tudi Rawls 

(2011, 104), ki na primeru športnih iger opozarja, da smo lahko priča tudi situaciji, v kateri 

»naključje in sreča ali drugi neugodni slučaji so premagance oropali tega, kar so si zaslužili«, 
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s čimer poudari, da se vselej ne moremo izogniti razhajanju med zaslužnostjo na eni strani in 

uspehom na drugi strani.199 

Zavrnitev stališča, da so nadpovprečno talentirani bolj zaslužni in podpovprečno talentirani 

ljudje manj zaslužni za svoje uspehe, je smotrno navezati na Rawlsovo načelo razlike. Po tem 

načelu je – meni Rawls (2011, 104) – potrebno spodbujati »posameznike, naj razvijajo svoje 

obdarjenosti in jih uporabljajo za splošno dobro«. Vsi posamezniki – bolj ali manj talentirani 

– imajo dolžnost razvijati svoje talente in jih uporabljati na način, da bodo koristili tistim, ki 

so v najslabšem položaju. Iz tega sledi, da Rawls razume porazdelitev prirojenih talentov oz. 

obdarjenosti kot skupno razpoložljivo sredstvo. 200 

Na tej točki ne moremo mimo vprašanja moralnih zaslug, ki po Rawlsu (2011, 105) zahtevajo 

premišljen napor volje ali namerno storjena dejanja. Iz njegove opredelitve tovrstnih zaslug 

lahko sklepamo, da so le-te pogojene s trudom in ne z naravnim, prirojenim talentom, ki smo 

ga sprva problematizirali. 

Rawls je že v Theory trdil, da si svojega mesta v porazdelitvi prirojenih obdarjenosti moralno 

ne zaslužimo, v knjigi Pravičnost kot poštenost se tudi sprašuje: »Ali ljudje dejansko mislijo, 

da so si (moralno) zaslužili, da so se rodili bolj nadarjeni od drugih (…)? Ali mislijo, da so si 

zaslužili, da so se rodili v bogatejšo in ne revnejšo družino?« (Rawls 2011, 105). Na vprašanji 

odgovori negativno. Njegov odgovor na drugo vprašanje je podoben tistemu, ki ga izpostavi 

Van Parijs (2004c, 36), ko zapiše: »Niti najbolj narcisoiden povzpetnež si ne more domišljati, 

da si je sam, še preden je prišel na ta svet, izbral številke v starševski loteriji«.201 Na tej točki 

izpostavljamo Rawlsov odgovor na prvo vprašanje, tj. na vprašanje o moralni (ne)zaslužnosti 

bolj in manj talentiranih. Po njegovem mnenju je ključno, da: 

                                                           
199 Prevladujoča utemeljitev ekonomske razdelitve v naši družbi temelji na ideologiji »enakosti možnosti«, ki se 

mnogim zdi poštena, ker zagovarja, da usodo ljudi določajo njihove izbire in trud ter ne okoliščine, kar pomeni, 

da (ne)uspeh določajo izkazani rezultati ter ne rasa, razred ali spol – zato je vsak uspeh zaslužen in ne podarjen. 

Rawls se s tem prepričanjem ne strinja (Kymlicka 2005, 97). 
200 Rawls poudarja, da skupno razpoložljivo sredstvo niso naše prirojene obdarjenosti same po sebi, temveč je to 

njihova porazdelitev – ko govorimo o porazdelitvi prirojenih obdarjenosti, govorimo o razlikah med osebami, ki 

se ne nanašajo le na različne nadarjenosti ene vrste, ampak tudi na nadarjenosti različnih vrst (Rawls 2011, 106). 
201 Strinjamo se z njegovim mnenjem, da starševska loterija predstavlja darove sreče, ki so neizogibni ter jim ne 

moremo ugovarjati, dokler so pošteno razdeljeni, medtem ko je osnovni pogoj za pošteno razdelitev zagotovitev 

skromnega deleža teh nezasluženih darov za vsakogar, kar je argument za UTD (glej Van Parijs 2004c, 36). 
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načelo razlike vsebuje idejo recipročnosti: bolj obdarjene (ki imajo ugodnejši, moralno 

nezaslužen položaj v porazdelitvi prirojenih obdarjenosti) spodbujamo, da bi si pridobili še 

nadaljnje koristi (…) pod pogojem, da svoje prirojene obdarjenosti izurijo in uporabijo tako, 

da bodo prispevali k dobremu manj obdarjenih (ki si prav tako ne zaslužijo svojega manj 

ugodnega položaja v porazdelitvi). 

Iz Rawlsove pravičnosti kot poštenosti izhaja, da si z moralnega vidika ne zaslužimo svojega 

položaja v porazdelitvi prirojenih obdarjenosti in ne svojega izhodiščnega položaja v družbi 

(Rawls 2011, 107, 109).202 Zato nas preseneča kritika, ki jo Kymlicka usmeri zoper Rawlsa, 

kar zadeva problematiko neenakih talentov. 

Po Kymlicki je Rawls prezrl, da obstaja še en vir nezaslužene neenakosti. Poleg nezasluženih 

družbenih neenakosti obstajajo tudi nezaslužene neenakosti v naravnih talentih. Nihče si ne 

zasluži, da se rodi hendikepiran ali da je njegov IQ prenizek, obenem si nihče ne zasluži, da 

se rodi v določenem razredu, določenega spola in rase – nepravičnost je v obeh primerih ista. 

John Rawls ne bi soglašal s stališčem, da nihče ne sme biti v prednosti zaradi svojih naravnih 

neenakosti, saj je prepričan, da v določenih primerih nezaslužene naravne neenakosti sploh ni 

smiselno odpraviti, če koristijo tistim, ki so imeli najmanj sreče v »naravni loteriji«, tj. tistim, 

ki so v najslabšem položaju, kar pojasni z načelom razlike. Za Kymlicko je – ravno nasprotno 

od Rawlsa – potrebno kompenzirati tudi nezaslužene naravne neenakosti in ne zgolj družbene 

neenakosti, saj se invalidna (ali netalentirana ali duševno motena) oseba spopada z dodatnimi 

stroški, ki predstavljajo nezasluženo breme, ki je rezultat okoliščin, ne izbire (glej Kymlicka 

2005, 98–99, 114–117, 121). Čeprav podpiramo njegovo stališče, da moramo invalidni osebi 

povrniti stroške, ki jih ima zaradi svoje invalidnosti, pa moramo na tem mestu izpostaviti, da 

trditev Kymlicke, da Rawls prezre problematiko nezasluženih neenakosti v naravnih talentih, 

zavračamo. Trdimo, da Rawls upošteva ta problem, vendar ga v določenih primerih dopušča, 

tj. – kot izhaja iz načela razlike – da so neenakosti v naravnih talentih dovoljene, če koristijo 

                                                           
202 Izhodiščni položaj po Rawlsu (2011, 107) predstavlja gledišče, s katerega bi se predstavniki državljanov kot 

svobodnih in enakih dogovorili za načelo razlike in posledično za to, da bi uporabljali porazdelitev obdarjenosti 

kot skupno razpoložljivo sredstvo. Po mnenju Kymlicke Rawlsov izhodiščni položaj ne moremo vedno enačiti z 

naravnim stanjem, kot ga interpretirajo teoretiki, kot so Hobbes, Locke, Kant in Rousseau, kajti običajna razlaga 

naravnega stanja po Rawlsu ni pravična, saj imajo nekateri ljudje več talentov, začetnih sredstev in fizične moči 

ter s tem večjo pogajalsko moč, medtem ko morajo drugi ljudje popuščati, ker so manj talentirani in močni. John 

Rawls namesto naravnega stanja uporabi izhodiščni položaj, v katerem se ljudje nahajajo za tančico nevednosti 

(Kymlicka 2005, 101, 103–104). Podrobno o interpretaciji Rawlsove tančice nevednosti glej v Kymlicka (2005, 

104–113). 
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tistim, ki so v najslabšem položaju. Pri tem moramo upoštevati, da na nastanek teh neenakosti 

dejansko nimamo vpliva, vsaj če ne upoštevamo prihodnjih možnosti genetskega inženiringa. 

Kar želimo poudariti je, da ne moremo vplivati na to, s kakšnimi talenti se bo nekdo rodil.203 

Da je Kymlicka (glej 2005, 114) nekonsistenten v svoji kritiki Rawlsa, kar zadeva vprašanje 

naravnih talentov, lahko razberemo tudi iz njegovega ugovora, po katerem Rawls dovoljuje 

prevelik vpliv naravnih neenakosti oziroma nezasluženih naravnih talentov na eni strani in 

premajhen vpliv naših izbir na drugi strani.204 

V nadaljevanju bi radi izpostavili, da se ljudje lahko rodimo v bogate ali revne družine in tudi 

v bogate ali revne družbe. Kar poskušamo poudariti je, da obstajajo ekonomske in družbene 

neenakosti, s katerimi se moramo soočiti kot družba. Rawls izpostavi naslednje štiri razloge, 

zakaj je potrebno urejati ekonomske in družbene neenakosti. 

Prvič, ne zdi se mu prav, da bi bilo za del ali večino družbe dobro poskrbljeno, medtem ko bi 

mnogi ali nekateri trpeli za pomanjkanjem – vsi bi morali imeti vsaj toliko, da bi zadovoljili 

svoje osnovne potrebe. Drugič, pomembno je preprečevati dominacijo enega dela družbe nad 

drugim, kar rezultira v politični enakosti. Tretjič, neenakost je problematična sama po sebi, 

ker proizvaja (samo)dojemanje tistih, ki imajo nižji status, kot manjvredne in obratno. Četrtič, 

neenakost je nepravična sama po sebi tudi, kadar družba uporablja poštene postopke (Rawls 

2011, 170–172). Razloge, ki jih izpostavlja Rawls, ne bomo podrobneje problematizirali. Kar 

skušamo poudariti, je to, da mora uspešna in stabilna družba odpraviti tovrstne neenakosti.205 

                                                           
203 Podobno ugotavlja Kymlicka (2005, 125), za katerega teh »zapostavljenosti nočemo prezreti, vendar jih tudi 

izenačiti ne moremo«. 
204 Podrobneje o obeh Kymlickovih kritikah Rawlsa – glede kompenziranja le družbenih, ne pa tudi naravnih 

neenakosti, ter subvencioniranja izbir ljudi – glej v Kymlicka (2005, 114–121). Problematiko subvencioniranja 

izbir Kymlicka ponazori s primerom vrtnarja in igralca tenisa, pri čemer je igralec tenisa ekvivalent srfarju Van 

Parijsa. V tem primeru je po Kymlicki (119–120) po načelu razlike vrtnar prisiljen subvencionirati izbire igralca 

tenisa, s čimer spodkopa in ne utrjuje ideal enakosti. Strinjamo se z Zdenkom Kodeljo (2011, 153–154), da je 

Rawlsovo načelo razlike možno interpretirati na način, da opravičuje subvencioniranje stroškov izbir tistih ljudi, 

ki imajo najnižje dohodke, četudi so za tak položaj odgovorni sami; po drugi strani je za Rawlsa – kar izpostavi 

tudi Kymlicka – krivično, da bi tisti, ki delajo, podpirali tiste, ki so se svobodno odločili, da ne bodo delali, saj 

so takšni ljudje sami odgovorni za stroške svojih izbir. 
205 Preden nadaljujemo s to mislijo, lahko izpostavimo Rawlsov predlog uporabe načela progresivne obdavčitve, 

katere cilj je spodbuditi enakomernejšo razpršitev stvarne lastnine in proizvodnih sredstev – takšna obdavčitev 

ne bi prispevala le k zbiranju sredstev, temveč tudi preprečevanju kopičenja premoženja, ki je lahko nevarno za 

pošteno vrednost političnih svoboščin in pošteno enakost možnosti (Rawls 2011, 207–208). 
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Da bi odgovorili na vprašanje, na kakšen način lahko družba prispeva k odpravi oziroma vsaj 

omejitvi ekonomskih in družbenih neenakosti, se lahko opremo na Rawlsov koncept lastniške 

demokracije. Pri tem ne želimo zagovarjati omenjenega koncepta, temveč si le prizadevamo, 

da bi z Rawlsovim razlikovanjem lastniške demokracije od kapitalizma blaginje, ki ga bomo 

izpostavili v nadaljevanju, poudarili moment, ki ga številni pomembni teoretiki ne upoštevajo 

in nam lahko služi kot izhodišče za utemeljevanje ideje UTD. 

Rawls išče dobro urejeno demokratično ureditev, ki bi načeli pravičnosti uresničila v svojih 

temeljih institucijah. Pri tem našteje naslednjih pet vrst ureditev, ki jih razume kot družbene 

sisteme z vsemi političnimi, ekonomskimi in družbenimi institucijami – to so laissez-faire 

kapitalizem, kapitalizem blaginje, državni socializem s komandnim gospodarstvom, lastniška 

demokracija206 in liberalni (demokratični) socializem. Medtem ko prve tri na vsaj en način 

kršijo načeli pravičnosti, pa to ne drži za zadnji dve (Rawls 2011, 177–178, 180). Zaradi tega 

lahko sklepamo, da sta zadnji ureditvi, ki ju Rawls imenuje lastniška demokracija in liberalni 

socializem, »dobro urejeni demokratični ureditvi«, ki ju išče.207 A za potrebe našega besedila 

ni smiselno podrobneje predstavljati vseh petih ureditev in jih primerjati med seboj, kakor to 

počne Rawls. 208 Osredotočili se bomo na njegovo primerjavo ciljev lastniške demokracije in 

obstoječega kapitalizma blaginje,209 kar zadeva redistribucijo dohodka. 

Zanj je cilj kapitalizma blaginje ta, da nihče ne živi pod dostojnim minimalnim življenjskim 

standardom – vendar redistribucija dohodka »služi temu namenu, kadar je ob koncu vsakega 

obdobja mogoče identificirati tiste, ki potrebujejo pomoč«. Po Rawlsu se lahko zaradi tega 

razvije »malodušno in obupano družbeno dno, v katerem so številni člani kronično odvisni od 

socialne pomoči. Pripadniki tega družbenega dna se tako počutijo prezrte in se ne udeležujejo 

javne politične kulture«. Cilj lastniške demokracije pa je – ravno obratno –, da »institucije že 

vse spočetka državljanom nasploh, ne le redkim med njimi, dati na voljo zadostna proizvodna 

sredstva, da so lahko polno sodelujoči, enaki člani družbe«, zato lahko upamo, da se v takšnih 

                                                           
206 Uporablja se tudi izraz demokracija lastnikov. 
207 Sklepamo, da Rawls (2011, 181) zato trdi, da se ni potrebno odločati med lastniško demokracijo in liberalno 

socialistično ureditvijo. 
208 Podrobneje o posameznih ureditvah glej Rawls (2011, 180). 
209 Po Rawlsu (2011, 181) je ena ključnih razlik med njima ta, da institucije lastniške demokracije delujejo tako, 

da razpršijo lastništvo med premoženjem in kapitalom, s čimer želijo preprečiti, da bi manjšina nadzorovala 

ekonomijo in posredno politično življenje, medtem ko kapitalizem blaginje nasprotno dopušča, da ima majhen 

razred ljudi monopol nad proizvodnimi sredstvi. 
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razmerah družbeno dno ne bo razvilo (Rawls 2011, 182–183). Na tej točki želimo izpostaviti, 

da so stari teoretiki zagovarjali oblike redistribucije dohodka, ki potekajo post festum – enako 

velja za Rawlsa –, medtem ko Kymlicka zagovarja redistribucijo dohodka od samega začetka. 

Redistribucijo dohodka post festum podpre tudi Donald Dworkin, ki ustvarja v istem obdobju 

kot Rawls.210 

Pri tem se opiramo na Kymlicko (2005, 132–133), po katerem se tudi Dworkinovi predlogi 

javnih politik nanašajo na popravke neenakosti ex post, ki jih ustvari trg – Dworkin obstoječo 

neenakost v tržnih prihodkih jemlje kot dano, zato se sprašuje, kako bi bilo najbolje obdavčiti 

neenake prihodke privilegiranih in jih prenesti na zapostavljene.211 Kymlicka zagovarja idejo 

redistribucije dohodka ex ante, tj. še preden vstopimo na trg dela, in zavrača idejo popravkov 

neenakosti ex post, ki jih ustvari trg, ter jo zagovarjata Dworkin in Rawls. Idejo redistribucije 

dohodka ex ante argumentira na naslednji način. 

Ljudje bi morali biti enako obdarjeni ex ante, ko vstopijo na trg, kar Dworkin ne upošteva, 

čeprav njegova teorija to omogoča. Če obstaja večja enakost ex ante v obdarjenosti ljudi – tj. 

»njihove zmožnosti, da investirajo v proizvodne zmogljivosti ali da razvijajo svoje strokovne 

sposobnosti in talente – bi bila potreba po prerazdelitvah ex post manjša« (Kymlicka 2005, 

133). Njegova ugotovitev je vsekakor relevantna. Čeprav s tem zagovarja idejo redistribucije 

od samega začetka, izpostavlja tudi povezanost redistribucije ex post in ex ante. Ko povezuje 

oba pristopa k redistribuciji dohodka in bogastva, naredi tisti preskok, ki ga zgoraj omenjeni 

avtorji ne. Kar želimo poudariti je, da se Kymlicka ne zavzema le za redistribucijo ex post, 

kot Rawls in Dworkin, niti zgolj za redistribucijo ex ante, temveč se zaveda pomena vpeljave 

prve, da bi bila kasneje potreba po drugi manjša. Vendar to ne pomeni, da so ideje Dworkina 

– in tudi Rawlsa – neuporabne in da jih ni možno uveljaviti na boljše načine. 

Kymlicka izpostavlja naslednje štiri inovativnejše načine uveljavitve Dworkinove teorije, pri 

čemer se opira na teoretike, ki so ponudili konkretnejše ukrepe za dosego liberalne enakosti: 

                                                           
210 Rawlsovo in Dworkinovo delo je v 70. letih ponudilo intelektualno zadovoljiv okvir za politične razprave o 

socialni državi. Če so pred Rawlsom socialno državo razumeli kot ad hoc kompromis med idejama enakosti in 

svobode, pa omenjena avtorja ponudita bolj sofisticiran način razmišljanja o njej (Kymlicka 2005, 140–141). 
211 Dworkin razočara Kymlicko, ko trdi, da je potrebno obdavčiti bogate, tudi če so takšni postali zaradi svojega 

truda, in podpreti revne, četudi so takšni postali po izbiri, kot npr. igralec tenisa, saj bi na ta način nekateri dobili 

manj kritja, kot so ga hipotetično kupili, medtem ko bodo drugi dobili več kritja, kot si ga zaslužijo (Kymlicka 

2005, 130). 
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delniška družba (Ackerman), univerzalni temeljni dohodek (Van Parijs),212 kompenzacijsko 

izobraževanje213 in egalitarno načrtovanje (oba Roemer)214 (glej Kymlicka 2005, 133–138). 

Na tej točki ni smiselno podrobneje obravnavati vseh izpostavljenih predlogov in še nekaterih 

drugih, kot je npr. negativna dohodnina,215 zato jih le omenjamo. S tem želimo izpostaviti, da 

ideja UTD v svojih prizadevanjih ni le osamljena ideja in da ima svoje idejne tekmece.216 Ker 

je ideja UTD eden osrednjih konceptov tega besedila, se osredotočamo zgolj na njo. Lahko bi 

                                                           
212 Kymlicka UTD razume kot verzijo delničarskega predloga. Strinjamo se z njegovim stališčem, da se UTD od 

delničarskega predloga razlikuje po tem, da lahko ljudje črpajo le obresti in ne glavnice, kar služi kot varovalo 

pred tem, da bi nekateri ljudje hitro zapravili ves enkraten delniški sveženj (Kymlicka 2005, 134). Zato menimo, 

da je to glavna prednost ideje UTD pred idejo delniške družbe, čeprav sta si ideji sorodni. Podrobneje o tovrstni 

sorodnosti glej tudi idejo kuponskega kapitalizma Johna Roemerja, ki združuje idejo delniške družbe in UTD, v 

Kymlicka (2005, 134–135). Podrobno o delniški družbi glej tudi v Ackerman in Alstott (1999; 2004), Ackerman 

in drugi (2003), Van Parijs (2004c), Wright (2004), Cunliffe in Erreygres (2008) ter Popović (2009, 82–84). 
213 Čeprav se strinjamo s Kymlicko (2005, 135), da enak javni strošek za vse otroke ne ustvari enakih možnosti, 

saj imajo otroci premožnih družin prednosti – zaradi česar so potrebne kompenzacijske naložbe v izobraževanje 

zapostavljenih otrok –, smo prepričani, da je ta predlog, ki je pomemben, nezadosten, kajti omejen je zgolj na 

proces izobraževanja. Menimo, da bi bil bolj učinkovit v sklopu katerega koli drugega izpostavljenega predloga. 
214 John Roemer družbo razdeli na skupine ali tipe glede na dejavnike, ki sodijo med okoliščine in ne med izbire 

(kot so starost, spol, rasa, invalidnost, ekonomski razred, izobrazbena stopnja staršev), pri čemer predpostavlja, 

da so neenakosti znotraj tipov posledica izbir ljudi, saj člane te skupine združujejo iste družbene okoliščine, zato 

sredstev znotraj določenega tipa ni potrebno prerazdeliti. Obenem opozarja, da obstajajo velikanske neenakosti 

med tipi, ki niso več odvisne od izbir, temveč od okoliščin. Zato je cilj egalitarnega načrtovanja sprejemanje 

neenakosti znotraj tipov in izenačevanje neenakosti med tipi. A na nas je pomembno, da je tovrsten pristop – kot 

trdi Kymlicka – možno združevati tudi z drugimi pristopi, kot je UTD (Kymlicka 2005, 136–137). Iz tovrstnega 

opisa egalitarnega načrtovanja sklepamo, da je predlog problematičen v dveh točkah: prvič, predlog ne upošteva 

možnosti posameznikovega prehajanja med tipi; in drugič, poraja se vprašanje, kaj bi se dogajalo s posamezniki, 

ki bi se nahajali na mejah med tipi, saj je družbena realnost bistveno kompleksnejša od teoretičnih modelov. 
215 O ideji negativne dohodnini glej Van Parijs (2004c, 24–26; 2011, 31–33), Harvey (2006) in Tondani (2008). 

Čeprav van Parijs priznava, da je negativna dohodnina morda celo cenejša od UTD, ima UTD tri prednosti pred 

negativno dohodnino: prvič, shema UTD predstavlja pogostejša izplačila kot shema negativne dohodnine, saj ta 

zahteva čakanje na konec fiskalnega leta; drugič – čeprav je UTD individualen dohodek, bi bila razdelitev po 

shemi UTD veliko manj neenaka tudi znotraj gospodinjstva; tretjič, UTD bi se obnesel veliko bolje od negativne 

dohodnine tudi, kar zahteva t.i. past brezposelnosti. Vsem trem točkam, ki jih izpostavi, ne oporekamo. Obenem 

ne nasprotujemo njegovi trditvi, da bi UTD deloval bolje, ker ne temelji na ugotavljanju premoženjskega stanja 

in ker po definiciji deluje ex ante ter ne ex post, kot to velja za negativno dohodnino. 
216 Glej tudi Mihalič in Strban (2015, 20–22). Le-ta UTD povezujeta z sorodnimi mehanizmi, kot so delničarska 

družba, participacijski dohodek, sistem negativnega davka ali negativna dohodnina ter državljanski dohodek. 
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predstavljala resnično uveljavitev ureditve lastniške demokracije, ki jo zagovarja že Rawls, a 

ne ponudi zamisli o tem, v kakšni obliki bi jo lahko vpeljali. 

Kot smo že izpostavili, Rawls trdi, da je lastniška demokracija boljša od socialne države, ker 

zmanjša potrebo po redistribuciji ex post in na ta način preprečuje razmerja gospostva znotraj 

delitve dela. Zanj pomemben del virov predstavljajo zlasti možnosti razvijanja sposobnosti, 

osebnega zadovoljstva in prevzemanja odgovornosti, ki običajno ne zadevajo dohodkov, ki bi 

bili povezani z nekim delom, temveč družbene odnose, ki so zajete v tem delu. Strinjamo se z 

Kymlicko, da se liberalni egalitarci ne bi smeli ukvarjati zgolj z redistribucijo dohodkov od 

privilegiranih k deprivilegiranim, ampak zagotavljanjem, da privilegirani na delovnem mestu 

ne bi vzpostavljali odnose gospodar-hlapec, za kar pa tradicionalne sheme socialne države ne 

zadostujejo. Zaradi tega je »potreben porast obdarjenosti ex ante, ki jo ljudje prinesejo s seboj 

na trg« (Kymlicka 2005, 143–144). Na tej točki Kymlicka poda zagovor UTD, ki predstavlja 

dohodek, ki ni vezan na opravljanje plačanega dela, ter dohodek, ki predstavlja redistribucijo 

ex ante, tj. redistribucijo dohodka od samega začetka, še preden bi vstopili na trg plačanega 

dela. Idejo UTD poskušajo moralno upravičiti tudi drugi avtorji. Vsekakor lahko izpostavimo 

prvega zagovornika te ideje Philippa Van Parijsa (2004c, 19),217 po katerem tovrsten dohodek 

»predstavlja močno orodje družbene pravičnosti: priskrbel bi materialna sredstva, ki jih ljudje 

potrebujejo za doseganje svojih ciljev, in tako širil dejansko svobodo za vse«.218 

Ideja »dejanske svobode za vse« za Van Parijsa (2004c, 27–28) vključuje naslednji dve ideji: 

prvič – kot člani družbe moramo biti formalno svobodni, imeti zaščiteno strukturo lastninskih 

pravic in osebnih svoboščin; drugič – pomembna ni zgolj zaščita pravic posameznika, temveč 

tudi zagotavljanje dejanske veljave teh pravic, pri čemer je, kot zapiše Van Parijs, »dejanska 

veljava svobode neke osebe odvisna od sredstev, ki jih ima ta oseba na voljo, da lahko svojo 

svobodo uporabi«. 

Podpiramo namreč stališče Zdenka Kodelje (2011, 148), da sta Rawls in Dworkin poudarjala, 

da UTD ni mogoče upravičiti, medtem ko je Van Parijs pokazal ravno nasprotno – da striktno 

interpretirana prvotna formulacija Rawlsovega načela razlike, po kateri so dopustne družbene 

in ekonomske neenakosti, ki koristijo ljudem v najslabšem položaju, upravičuje UTD. Še več, 

                                                           
217 Njegovo pojmovanje pravičnosti je libertarno. Podrobneje o libertarizmu glej Kymlicka (2005, 157–238). 
218 Soglašamo z Zdenkom Kodeljo (2011, 154), da je za Van Parijsa dejanska svoboda za vse moralni argument, 

ki upravičuje uvedbo UTD, medtem ko uvedba UTD vzpostavlja dejanske pogoje za izvajanje takšne svobode. 
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po njegovem prepričanju Van Parijsova teorija distributivne pravičnosti predstavlja enega od 

najbolj prepričljivih poskusov upravičenja ideje UTD. Van Parijs jo upravičuje na dva načina. 

Prvič, z etičnega stališča je UTD kot nezasluženi dohodek nerazločljiv »od nezaslužene sreče, 

ki v gromozanskem obsegu določa sedanjo razdelitev bogastva, dohodka in prostega časa«. 

Mnogi odločilni dejavniki, kot so na primer rasa, spol, državljanstvo ali nadarjenosti, so stvar 

sreče, ne stvar zaslug posameznika. »Takšni darovi sreče so neizogibni, in dokler so pošteno 

razdeljeni, jim ni mogoče ugovarjati. Osnovni pogoj za pošteno razdelitev je ta, da mora vsak 

imeti zagotovljen vsaj skromen delež teh nezasluženih darov. In nič ne more tega doseči 

zanesljiveje kot univerzalni temeljni dohodek« (Van Parijs 2004c, 36). Drugič, Van Parijs 

predstavi idejo t.i. zaposlitvene rente, po kateri je potrebno zaposlitev uvrstiti med omejene 

zunanje resurse, saj trg dela ne omogoča vsem ljudem, ki si želijo delati, da bi tudi dobili delo 

(Kodelja 2011, 151; glej Van Parijs 2011, 37–38). Vendar nas bolj kakor upravičevanje ideje 

UTD po Van Parijsu zanima njegovo upravičevanje te ideje v primeru srfarjev – tj. tistih, za 

katere se predpostavlja, da nočejo delati –, saj naj bi bilo subvencioniranje le-teh nepravično. 

Na vprašanje, zakaj je sploh pravično subvencionirati državljane, ki nočejo delati, Van Parijs 

odgovarja, zlasti z dvema argumentoma. Prvič, ker so, tako kot vsi ostali državljani, rentniki 

skupne dediščine resursov. In drugič, če jih ne bi subvencionirali, potem bi dali prednost eni 

koncepciji dobrega, kar je v nasprotju z liberalnim načelom, po katerem bi morala biti država 

nevtralna do različnih razumevanj dobrega; država se ne opredeljuje do načina življenja, ki je 

najbolj vreden, niti ne podpira nekega načina življenja na račun drugih (Van Parijs 1995, 109; 

Kodelja 2011, 151–152). Obe argumentaciji za upravičevanje pravičnosti subvencioniranja 

državljanov, za katere se predpostavlja, da ne želijo delati ali resnično niso zmožni delati, 

podpiramo. Na takšen način Philippe Van Parijs dokaže, da je UTD pravičen celo v primeru, 

ko omogoča izogibanje delu oz. zaposlitvi. V podpoglavju, ki sledi, želimo UTD zagovarjati 

tudi s pomočjo mednarodnih in evropskih dokumentov. 
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7.4 UTD kot pravica: analiza mednarodnih in evropskih dokumentov 

Mnogi zagovorniki razumejo UTD kot pravico – tj. državljansko pravico (McKay 2007, 346), 

demokratično pravico (Pateman 2004, 89), javno pravico (Suplicy 2007, 4), naravno pravico 

(Erreygers in Cunliffe 2006, 3) ali pravico do lastnine (Brittan in Webb 1990, 3). Menimo, da 

ideja UTD povezuje pravico do preživetja in pravico do dohodka. V besedilu, ki sledi, želimo 

z analizo mednarodnih in evropskih dokumentov pokazati, da le-ti ponudijo argumentacijo za 

uvedbo UTD na ravni EU, v njenih državah članicah in drugih političnih skupnostih sveta.219 

7.4.1 Pravica do obstoja 

Maximilien Robespierre naj bi bil prvi, ki je formuliral pravico do obstoja v slavnem govoru 

leta 1794, ko je omenil idejo, da bi družba morala vsem svojim članom zagotoviti materialni 

in družbeni obstoj (Domènech in Raventós 2007, 4). V marksistični in weberjanski tradiciji je 

v jedru razredne analize kapitalistične družbe tudi ideja, da so delavci ločeni od proizvodnih 

sredstev in posledično od sredstev preživetja, zato so prisiljeni vstopiti na trg dela ter si na ta 

način zagotoviti eksistenčna sredstva. UTD je strategija potencialne transformacije razrednih 

odnosov znotraj kapitalizma, ki direktno zagotavlja sredstva preživetja (Wright 2004, 79–81; 

Raventós 2007, 74) ter izpolni obljubo univerzalne varnosti (Rothschild 2004, 55). Raziskave 

v številnih državah dokazujejo, da večina ljudi verjame, da bi moral vsakdo imeti pravico do 

varnosti osnovnega dohodka (Standing 2008, 25). Splošna deklaracija človekovih pravic iz 

leta 1948 ter Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah iz leta 1966 sta 

tista mednarodna dokumenta, ki varujeta pravico posameznika do preživetja (Popović 2011b, 

139). 

V Splošni deklaraciji človekovih pravic je zapisano, da: 

pomeni priznanje prirojenega človeškega dostojanstva vseh članov človeške družbe in 

njihovih enakih in neodtujljivih pravic temelj svobode, pravičnosti in miru na svetu (…), ker 

je bila stvaritev sveta, v katerem (…) ne bi živeli v strahu in pomanjkanju, spoznana za 

najvišje prizadevanje človeštva (Splošna deklaracija človekovih pravic 1948, preambula). 

Vsakdo ima kot član družbe pravico do socialne varnosti in pravico do uživanja, s pomočjo 

prizadevanja svojih skupnosti in mednarodnega sodelovanja in v skladu z ureditvijo in 

sredstvi neke države, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, nepogrešljivih za njegovo 

                                                           
219 Glej tudi analizo mednarodnih in evropskih dokumentov v Mihalič in Strban (2015, 118–121). 
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dostojanstvo in svoboden razvoj njegove osebnosti (Splošna deklaracija človekovih pravic 

1948, 22. čl.). 

Vsakdo ima pravico do takšne življenjske ravni, ki zagotavlja njemu in njegovi družini 

zdravje in blagostanje, vključujoč hrano, obleko, stanovanje, zdravniško oskrbo in potrebne 

socialne usluge; pravico do varstva v primeru nezaposlenosti, bolezni, delovne nezmožnosti, 

vdovstva ter starosti ali druge nezmožnosti pridobivanja življenjskih sredstev zaradi 

okoliščin, neodvisnih od njegove volje (Splošna deklaracija človekovih pravic 1948, 25. čl., 

1. odst.). 

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki izhaja iz Ustanovne listine 

Združenih narodov (1945) in Splošne deklaracije človekovih pravic, poudarja, da je »mogoče 

doseči ideal svobodnega človeškega bitja, ki uživa državljanske in politične svoboščine in je 

prosto strahu in revščine, le tedaj, če so ustvarjeni pogoji, ki omogočajo vsakomur, da uživa 

svoje ekonomske, socialne in kulturne pravice ter svoje državljanske in politične pravice« 

(Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah 1966, preambula). 

Poleg dostojanstva priznava še »vsakomur pravico do socialne varnosti« (Mednarodni pakt o 

ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah 1966, 9. čl.) ter hkrati »pravico do življenjskega 

standarda, ki zadostuje zanj samega in za njegovo družino, vštevši ustrezno hrano, obleko in 

stanovanje in pravico do stalnega izboljševanja njegovih življenjskih razmer«, obenem prizna 

tudi »temeljno pravico do varstva pred lakoto« (Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in 

kulturnih pravicah 1966, 11. čl.). 

UTD omogoča dejansko izvajanje pravice do participacije v blaginji države, s čimer varuje 

človeško dostojanstvo (Suplicy 2007, 4). Kot je razvidno iz zgoraj izpostavljenih členov, oba 

dokumenta izpostavljata pomen človekovega dostojanstva in pravico do ustrezne socialne 

varnosti, ki posamezniku in družini zagotavljata pravico do preživetja. S tem, ko priznavata 

pravico do socialnega varstva v primeru nezmožnosti pridobitve dohodka zaradi okoliščin, na 

katere posameznik nima vpliva, posredno varujeta pravico posameznika do dohodka, ki ni 

vezan na plačano zaposlitev. Izrecno poudarjata nujnost ustvarjanja pogojev za vzpostavitev 

in ohranjanje ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic ter državljanskih in političnih pravic. 

Načela, ki so zapisana v obeh dokumentih, nikakor niso v nasprotju z idejo UTD. Dokumenta 

namreč ponujata zadostno argumentacijo za zahtevo po UTD, ki bo omogočal dostojanstvo in 

socialno varstvo vsakega člana politične skupnosti. UTD kot dohodek, ki ni vezan na plačano 
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delo, lahko razumemo kot mehanizem s potencialom uresničitve prizadevanj človeštva v boju 

proti revščini in lakoti (Popović 2011b, 140). 

7.4.2 Pravica do (univerzalnega temeljnega) dohodka 

Evropski pravni dokumenti, ki jih bomo izpostavili – to so Evropska socialna listina, Listina 

Skupnosti o temeljnih pravicah delavcev ter Listina Evropske unije o temeljnih pravicah –, 

obravnavajo pravico do dohodka in posledično do preživetja kot temeljno socialno pravico, ki 

jo Evropska unija priznava in skrbi za njeno implementacijo (Popović 2011b, 140). 

Namen Evropske socialne listine Sveta Evrope iz leta 1961 – ki je bila popravljena leta 1996 

– je varovanje socialnih in ekonomskih človekovih pravic. Člen 30a, ki se nanaša na pravico 

do varstva pred revščino ter socialno izključenostjo, pravi, da bi morali spodbujati »učinkovit 

dostop predvsem do zaposlitve, nastanitve, usposabljanja, izobrazbe, pomoči osebam in 

njihovim družinam, ki živijo ali so v nevarnosti, da bi živele socialno izključene ali v 

revščini« (Evropska socialna listina 1996). 

V 10. členu Listine Skupnosti o temeljnih pravicah delavcev evropskega sveta iz leta 1989, ki 

priznava relevantnost socialnih vidikov enotnega trga, je zapisano, da: 

ima vsak delavec Evropske skupnosti pravico do ustreznega socialnega varstva in, ne glede 

na njegov status in velikost podjetja, v katerem je zaposlen, uživa ustrezno raven ugodnosti 

socialnega varstva (…). Osebe, ki so nezmožne ali vstopiti ali ponovno vstopiti na trg dela 

in nimajo sredstev za preživetje, morajo prejemati zadostna sredstva in socialno pomoč v 

skladu s svojim posebnim položajem (Community Charter of the Fundamental Social Rights 

of Workers 1989). 

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah ali niška listina iz leta 2000 v 1. členu meni, da je 

»človekovo dostojanstvo nedotakljivo. Treba ga je spoštovati in varovati«. V 3. odstavku 34. 

člena listine, ki se nanaša na socialno varnost in socialno pomoč, je zapisano, da »v boju proti 

socialni izključenosti in revščini Unija priznava in spoštuje pravico do socialne pomoči (…), 

ki naj zagotovita dostojno življenje vsem, ki nimajo zadostnih sredstev« (Listina unije o 

temeljnih pravicah 2007). 

Če listine primarno zagovarjajo pravico do zaposlitve, priznavajo tudi pravico do socialnega 

varstva in pravico do dohodka, ki pripada zaposlenim, brezposelnim ter še posebej socialno 

izključenim in tistim, ki so v nevarnosti, da se znajdejo v tovrstnem položaju. Iz 3. odstavka 
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34. člena Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je – kljub dokaj ponesrečeni formulaciji 

– možno razbrati, da je (zadosten) dohodek, ki ni vezan na plačano delo, tj. lahko tudi UTD, 

temeljna socialna pravica znotraj EU. Ugotovitev je pomembna, ker je z Lizbonsko pogodbo 

postala Listina Evropske unije o temeljnih pravicah obvezna (Popović 2011b, 141–142). 

7.4.3 Pravica do UTD v Sloveniji in v svetu 

Čeprav Splošna deklaracija človekovih pravic iz leta 1948 ni pravno zavezujoča, ima veliko 

moralno težo v Sloveniji kakor tudi v mednarodni skupnosti. Mednarodni pakt o ekonomskih, 

socialnih in kulturnih pravicah iz leta 1966 je 8. avgusta 1967 podpisala in 2. junija 1971 tudi 

ratificirala Jugoslavija220 in nato 6. julija 1992 nasledila Slovenija (United Nations). Slovenija 

je 7. maja leta 1999 ratificirala Evropsko socialno listino iz leta 1996 z zakonom o ratifikaciji 

spremenjene Evropske socialne listine,221 in s tem pristala na obveznosti, ki izhajajo iz členov 

listine, z izjemo 1. in 4. točke 13. člena in 2. točke 18. člena, ki se nanašajo zlasti na pravice 

tujih državljanov (Council of Europe 2010; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve). 

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah iz leta 2000 – ki ima pravno zavezujoč status – 

ureja politične, državljanske, gospodarske, kulturne in socialne pravice na ravni EU ter velja 

za zakonodajo in pravne akte Evropske unije, ki jih direktno izvajajo evropske institucije ali 

posredno države članice, regije ali lokalne oblasti (Ministrstvo za zunanje zadeve). S tem, ko 

je Slovenija sprejela načela, zapisana v omenjenih mednarodnih in evropskih dokumentih – 

nekatere je tudi ratificirala –, se je zavezala k zagotavljanju socialne varnosti svojih članov, 

kar ne izključuje možnosti vpeljave pravice do UTD kot osnovne socialne pravice (Popović 

2011b, 142). 

Iz analize relevantnih mednarodnih in evropskih dokumentov je razvidno, da lahko ti nudijo 

zadostno argumentacijo za vpeljavo UTD na ravni EU, v posameznih državah članicah – tudi 

v Sloveniji – in drugih političnih skupnostih sveta. Čeprav pravica do UTD ni jasno zapisana 

v omenjenih dokumentih, ti predstavljajo pomembno izhodiščno točko za oblikovanje zahtev 

po tovrstnih politikah. Ideja UTD, ki spretno povezuje pravici do preživetja in do dohodka, ni 

v nasprotju z načeli, ki so zapisana v mednarodnih in evropskih dokumentih, katerih namen je 

varovanje socialnih in ekonomskih pravic. Čeprav dokumenti varujejo pravico do zaposlitve, 

                                                           
220 Glej podrobneje v Zakon o ratifikaciji mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. 

Ur. l. SFRJ 7/1971. 
221 Glej podrobneje v Zakon o ratifikaciji Evropske socialne listine (spremenjene) (MESL). Ur. l. RS-MP 

7/1999. 
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le-ti ne zahtevajo vezanosti dohodka na opravljanje plačanega dela. Kljub temu prevladujoče 

politike ne odražajo možnosti, ki jih spodbujajo analizirani dokumenti. Vizije, zapisane v teh 

dokumentih, namreč presegajo obstoječe stanje (Popović 2011b, 143). 

Zagovorniki UTD menijo, da bodo države, ki bodo želele napredovati, morale sprejeti UTD, 

preostale države pa bodo nazadovale, kar je nekoč veljalo za socialno državo kot mehanizem 

reguliranja neenakosti, ki jih proizvaja kapitalistični sistem. V vse bolj postfordističnem svetu 

je fordistična socialna država vedno manj učinkovita. Zato potrebujemo alternativne politike, 

ki se lahko spopadejo s težavami sodobnih družb, pri čemer je paradoksalno, da je UTD na 

globalni ravni vedno bolj potreben, vendar hkrati čedalje težje dosegljiv. Bolj enostavno ga je 

vpeljati in izvajati na državni ravni, kjer je njegov učinek omejen (Popović 2014, 5). Zato je 

potrebno zahtevati tudi vpeljavo pravice do UTD kot globalne pravice. 

Vendar je, kot ugotavlja Blaschke, interpretiranje UTD kot globalne socialne pravice za tržne 

liberalce nesprejemljivo – za nesprejemljive veljajo vsi socialni standardi, ki ne varujejo trga. 

Prav tako so nezaželene demokratično vodene lokalne ter nacionalne ekonomije. Celo mnogi 

aktivisti niso sposobni prepoznati UTD kot globalne socialne pravice. Gibanje za UTD, ki se 

zaveda univerzalnih človekovih pravic, se mora zavzemati za nacionalno in globalno uvedbo 

UTD, kar še ne pomeni, da je potrebno suverene države siliti, da opustijo lastne odločitve.222 

Države lahko boj za UTD združijo z bojem za globalni demokratični red in globalne socialne 

pravice (Blaschke 2012, 41–42). Del gibanja za UTD sta tudi evropska državljanska pobuda 

in švicarska pobuda za UTD. 

7.5 Evropska državljanska pobuda in švicarska pobuda 

Z evropsko državljansko pobudo, s katero milijon državljanov pozove Evropsko komisijo, da 

pripravi zakonodajni predlog, lahko državljani neposredno vplivajo na pripravo politik EU. 

Od 14. januarja 2013 je potekala pobuda Univerzalni temeljni dohodek (UTD) – Raziskovanje 

možnosti in pogojev emancipatorne socialne države, katere predstavnik je bil Klaus Sambor. 

Z Evropsko državljansko pobudo o UTD so državljani v petnajstih državah pobudnicah – tudi 

v Sloveniji – pozvali Evropsko komisijo k spodbujanju sodelovanja med državami članicami 

na področju raziskovanja možnosti za vpeljavo UTD in k posodobitvi socialnih sistemov. Cilj 

te pobude je bil zagotoviti vsakem posamezniku v EU brezpogojno pravico do zadovoljitve 
                                                           
222 Glavni omrežji, ki spodbujata gibanje za UTD, sta Basic Income Earth Network in The U.S. Basic Income 

Guarantee Network (glej Basic Income Earth Network; The U.S. Basic Income Guarantee Network). 
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materialnih potreb. Pobudniki so UTD definirali kot univerzalen, individualen, brezpogojen, 

a zadostno visok dohodek, da garantira dostojanstveno življenje in družbeno vključenost (glej 

European Citizens' Initiative for an Unconditional Basic Income; Popović 2013, 5; Sambor in 

drugi 2013). 

Čeprav je šlo za drugo tovrstno iniciativo – ker je Komisija prvo zavrnila –, so organizatorji 

upali, da jim bo v enem letu preko strežnika Evropske komisije v Luksemburgu uspelo zbrati 

milijon podpisov ter zadostno število podpisov v vsaj sedmih državah članicah, kot velevajo 

pravila. Če bi organizatorji iniciative zbrali zadostno število podpisov, bi Evropska komisija 

njihovim predstavnikom omogočila uradno slišanje v Evropskem parlamentu v Bruslju. Tako 

bi morala Evropska komisija v zaključni fazi sprejeti ali zavreči pobudo in se tudi jasno izreči 

o predlogih pobudnikov (Popović 2013, 5). 

Vendar pobudniki v letu dni – tj. do 14. januarja 2014 – niso uspeli zbrati zadostnega števila 

podpisov. Končni rezultati so bili precej slabi – svetle izjeme so bile zgolj Slovenija, Hrvaška 

in Bolgarija. Že maja 2013 smo v Sloveniji zbrali 2400 podpisov ali 40 odstotkov kvote, ki je 

potrebna za upoštevanje glasov podpornikov. Pet mesecev kasneje, 24. oktobra, smo zbrali še 

6000. podpis, s čimer smo se formalno uvrstili med organizatorje te vseevropske iniciative – 

takoj za Hrvati, ki so nas prehiteli, kljub temu da so podpise začeli zbirati šele 1. julija. Teden 

dni pred koncem zbiranja podpisov sta bili Slovenija, ki je ponovno povedla, in Hrvaška edini 

državi, ki sta dosegli ter krepko presegli zahtevano kvoto. Kasneje je to uspelo tudi Bolgariji, 

Belgiji, Nizozemski in Estoniji (Counter for the collection of ECI-UBI signatures; Popović 

2014, 5). 

 
Osrednji cilj slovenskih pobudnikov je bilo pridobiti 10.444 podpisov. Če so jih zbrali 9.250, 

je hrvaškim pobudnikom uspelo zbrati 12.200 od zahtevanih 15.666 podpisov. V zgolj nekaj 

dnevih zbiranja se je na vodilno mesto presenetljivo izstrelila Bolgarija, ki je kot edina država 

uspela zbrati zahtevane podpise. Že omenjenim pobudnikom so nato sledili belgijski, estonski 

in nizozemski pobudniki, ki so uspeli doseči okoli 60 odstotkov potrebnih podpisov. Države, 

ki so bile najslabše pobudnice, so Latvija, Litva in Ciper. Med 505 milijoni prebivalcev, ki jih 

ima EU, so pobudniki zbrali 285.000 podpisov ali nekaj več kot četrtino zahtevanih podpisov. 

Kljub neuspehu lahko ima pobuda pozitivne posledice. Celotno EU opominja, da je potrebno 

izboljšati sisteme socialne varnosti in jih ne ukinjati z varčevalnimi ukrepi (Counter for the 

collection of ECI-UBI signatures; Popović 2014, 5). Da je UTD lažje zahtevati na nacionalni 

ravni – kot smo trdili v prejšnjem podpoglavju – dokazuje tudi primer Švice. 
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V Švici državljani organizirajo pobude, skozi katere jezo preusmerijo v neposredno politično 

delovanje. Če uspejo zbrati zadosti podpisov, potem pobudi sledi za zakonodajalca zavezujoč 

referendum, na katerem lahko sprejemajo tudi vladi neljube odločitve. Švicarji izvedejo več 

referendumov letno na zvezni, kantonski ali občinski ravni, medtem ko je udeležba na takšnih 

referendumih običajno polovična (Popović 2014, 5). 

 
19. marca 2011 se je na kongresu v Zürichu zbralo 600 ljudi, ki so nato še sklenili, da bodo v 

roku enega leta pričeli z zbiranjem podpisov za spremembo ustave, ki bo zagotavljala uvedbo 

UTD v Švici. UTD naj bi ljudem omogočil dostojno življenje, je zapisano v besedilu pobude, 

ki predvideva, da bi UTD za odrasle znašal 2500 frankov, tj. 2000 evrov, za vsakega otroka le 

četrtino te vsote. Odrasli Švicar, ki zasluži 5000 frankov, bi po predlogu pobude prejemal 

2500 frankov UTD in prav toliko plače (Popović 2014, 5). 

 
Švicarji so s kampanjo pričeli aprila 2012. Konec januarja 2013 so zbrali že 70.000 podpisov, 

8. novembra pa je tamkajšnji zvezni urad sporočil, da so 4. oktobra prejeli 126.408 veljavnih 

podpisov za izvedbo referenduma o uvedbi UTD. Če so imeli pobudniki na voljo leto in pol 

časa za zbiranje 100.000 podpisov, so jih uspeli zbrati v manj kot letu dni, zato so tri mesece 

pred iztekom roka končali z njihovim zbiranjem. Zanimiv je podatek, da v Švici še nobena od 

dosedanjih 420-ih državljanskih pobud ni bila uspešnejša. Zvezni svet ima sedaj leto dni časa 

za razprave, ki jim bo sledila razprava v parlamentu. Referendum bi morali izvesti najkasneje 

v roku treh let (Popović 2014, 5). 

 
Uspeh švicarske pobude je naglo povečal število podpisnikov evropske pobude pri nas. Če bi 

Švicarji vpeljali UTD in bi se njihova odločitev izkazala za pravilno, bi jo na dolgi rok lahko 

posnemale tudi druge države v Evropi in po svetu. V primeru, da bi se UTD v Švici izkazal 

kot dobra praksa, ne le kot dobra teorija, bi ta uspeh državljane EU spodbudil k temeljitejšem 

premisleku o alternativnih družbeno-ekonomskih predlogih. Če državljani EU še niso zadosti 

naklonjeni ideji UTD, ne bi bilo nemogoče – tako napovedujeta pretekli anketi –, da bi UTD 

udejanjili kar v Sloveniji (Popović 2014, 5). 

Merjenje Politbarometra junija 2013 pokaže, da kar 71 odstotkov respondentov o UTD ne ve 

ničesar (Toš in drugi 2013, 18); raziskava Slovensko javno mnenje, izvedena oktobra 2014, je 

pokazala, da že 36 odstotkov opredeljenih respondentov podpira, 16 odstotkov nasprotuje, 35 

odstotkov pa ne pozna UTD (Korošec 2014). Iz tega lahko sklepamo, da se je informiranost o 
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UTD v zgolj štirih mesecih povečala za 36 odstotkov, kar pomeni, da so slovenski pobudniki 

dosegli ogromen napredek pri seznanjanju ljudi s to idejo (Popović 2014, 5). 

7.6 UTD kot pogoj družbene odgovornosti  

7.6.1 Prevlada individualne odgovornosti nad družbeno 

V svetu individualizma prevladuje prepričanje, da je posameznik odgovoren tako za pozitivne 

kot tudi negativne posledice svojih dejanj – ne glede na to, ali so posledice rezultat svobodne 

izbire, ki smo jih sprejeli pod pravičnimi pogoji. V času globalne krize postaja problematika 

družbene odgovornosti vse bolj relevantna ter aktualna. Zato bomo v nadaljevanju pokazali, 

da UTD promovira vzpostavitev in razvoj družbene odgovornosti kot prevladujoče kulture na 

dejanski in ne le deklarativni ravni (Popović 2012).223 Na tem mestu je smotrno podati jasno 

definicijo družbene odgovornosti. 

Družbena odgovornost je razmerje, znotraj katerega posameznik deluje odgovorno tudi zunaj 

družbenih norm in vrednot svoje skupnosti, ter je sposobnost družbe, da deluje odgovorno do 

vsakega posameznika, ki jo sestavlja. Ker nas bo zanimal socialni vidik doseganja družbene 

odgovornosti, bomo izhajali predvsem iz drugega dela naše definicije (Popović 2012). 

Po prevladujoči neoliberalni ideologiji so neuspešni sami odgovorni za svoj neuspeh (Lenz in 

Postl 2005, 137). Laissez-faire kot nekakšna sekularna verzija kalvinistične doktrine izhaja iz 

predpostavke, da si delavci in revni zaslužijo položaj, v katerem se nahajajo. Zato so zgornji 

sloji družbe zavrnili odgovornost za vodenje revnih, ki se lahko zanesejo le nase. S tem, ko je 

laissez-faire teorija spodbudila zasledovanje egoizma, je zaposlitveno razmerje rešila moralne 

skrbi in odgovornosti za zaposlene (Anthony 1977, 71–72, 76). Za preživetje posameznika ni 

več odgovorna družba, vsak posameznik namreč postane odgovoren sam zase. Avtorji, kot je 

Smiles, so prepričani, da je (ne)uspeh posameznika odvisen zlasti od njegove pripravljenosti 

opravljati plačano delo. 

Avtor v svoji knjigi Self-help iz leta 1859 poudari, da uspeh ni odvisen od bogastva, rojstva, 

dediščine ali talenta posameznika, temveč je ta dostopen vsem, ki poskušajo. Smiles izhaja iz 

stališča, da je za dosego uspeha bistvena kvaliteta dela. Zanj so delo in delavci temelj celotne 

civilizacije. Po načelu samopomoči bodo posamezniki, ki bodo trdo delali, uspeli materialno 

in moralno. Na tem mestu soglašamo z Anthonyjem, po katerem načelo samopomoči zahteva 

                                                           
223 O UTD v odnosu do individualne in družbene odgovornosti glej tudi v Mihalič in Strban (2015, 171–172). 
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tudi pokornost in disciplino tistih, ki jim je spodletelo (Anthony 1977, 77–78). S trditvami, ki 

ji zagovarja Smiles se ne moremo strinjati, kajti predpostavlja, da so vsi tisti, ki delajo več in 

bolje, tudi uspešni, ter da tisti, ki delajo, najbolj pomagajo sami sebi. Iz njegovih stališč lahko 

sklepamo, da so odgovorni le tisti, ki delajo, medtem ko so vsi ostali neodgovorni; zato delati 

pomeni biti individualno in posledično tudi družbeno odgovoren.224 In nasprotno, od tistega, 

ki potrebuje pomoč z naslova moderne socialne države, se terja individualno odgovornost. 

Strinjamo se z Neilom Gilbertom (2004), da obstoječa transformacija države blaginje prinaša 

tiho predajo javne odgovornosti, saj spodbuja delo in individualno odgovornost ter ne zaščite 

posameznika. Zato verjamemo, da mora postmoderna socialna država transformirati razmerja 

moči in vzpostaviti odgovorno družbo z odgovornimi posamezniki. Če pri tem poskusu ne bo 

uspešna, se bo prevlada individualne odgovornosti nad družbeno nadaljevala (Popović 2012). 

7.6.2 UTD in razvoj družbene odgovornosti 

Da bi izpostavili prednosti, ki jih ima UTD za razvoj družbene odgovornosti kot prevladujoče 

kulture, moramo razumeti, da socialna država ni družbeno odgovorna. Posamezniku priznava 

pravico do socialne pomoči, ki je pogojena – socialna pomoč, ki ni univerzalna, individualna, 

niti časovno neomejena, je pogojena s pripravljenostjo posameznika na opravljanje plačanega 

dela. To pomeni, da prejemnikom pomoči vsiljuje odnose odvisnosti in podrejenosti (Popović 

2012). Na tem mestu ne želimo poudarjati, zakaj je fordistična socialna država neuspešna, kar 

smo izpostavili že v prejšnjem poglavju. Prav tako ne argumentiramo, zakaj je UTD boljši od 

nekaterih politik obstoječe socialne države, kar bomo obravnavali v naslednjem podpoglavju. 

Želimo zgolj pokazati, da UTD – v primerjavi s politikami obstoječe socialne države – v večji 

meri prispeva k razvoju družbene odgovornosti. 

Po Rusu država ni kreirana na način, da bi bila učinkovita na področju socialne politike, je pa 

nezamenljiva pri zagotavljanju fizične, ekonomske in socialne varnosti. Njena težava je, da je 

na področju fizične in ekonomske varnosti preveč aktivna, medtem ko je na področju socialne 

varnosti preveč pasivna (Rus 2011, 106). Kljub temu je izključitev posameznika iz ugodnosti 

socialne države sistemsko argumentirana kot posledica individualne neodgovornosti (Popović 

2012). 
                                                           
224 Zato ne preseneča, da je neuspeh ekonomije običajno predstavljen kot neuspeh posameznika in da smo priča 

stopnjevanju kulture samokrivde. Strinjamo se z McRobbiejem, da v tem primeru samorefleksivnost nima nujno 

emancipatornega potenciala, zato lahko predstavlja le obliko samodiscipliniranja (Banks 2007, 61–62). 
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Če je za moderne industrijske družbe značilen močan odnos med količino opravljenega dela 

in preživetjem posameznika, je bila v zgodovini količina dela vedno povezana s preživetjem 

skupine. Delo močnih, varčnih in ambicioznih je namreč hranilo bolne, lahkomiselne ter lene. 

Ker je človek skrbel za druge, nihče ni živel lačen. Zato je za Margaret Mead ideja, da vsakdo 

nima pravice do osnovnih sredstev za preživetje, moderno divjaštvo (Mead 2005b, 228–229). 

V sodobnih družbah je zato potrebno prekiniti odnos med delom in preživetjem posameznika, 

kar bi omogočil UTD, ki bi – obratno – vzpostavil odnos med delom in preživetjem skupine. 

Implementacija UTD je potencialna strategija transformacije odnosov znotraj kapitalizma, saj 

posamezniku neposredno zagotavlja sredstva za preživetje. UTD, ki – za razliko od obstoječe 

socialne države – pravice do dohodka ne pogojuje, posameznika ne sili v permanentno stanje 

odvisnosti ter podrejenosti, temveč – nasprotno – širi polje njegove svobode (Popović 2012). 

Izpostaviti moramo tudi problem kumulativne nesreče – kdor zavestno prevzame tveganje, ki 

bi se mu lahko izognil, je za breme odgovoren sam. Če kumulativna nesreča ni produkt izbire 

posameznika, mora odgovornost nositi družba. Wigley trdi, da če ni pravih pogojev za izbiro, 

posameznik ne sme trpeti posledic svoje izbire. Posamezniku je nepravično prepustiti breme 

nesreče, če nima nadzora nad tem, kdaj in v kakšnem vrstnem redu se bo nekaj zgodilo. UTD 

je superiorna socialna politika, kajti preprečuje pojav kumulativne nesreče. Ker je nepogojen, 

družbi ni potrebno ugotavljati ni tega, v kolikšni meri je nekdo prizadet (Wigley 2006, 1, 3–4, 

9, 12). 

UTD ne poskrbi le za prerazporeditev bogastva, temveč tudi za prerazporeditev odgovornosti 

od posameznika k družbi. Družbena odgovornost tako postane odgovornost družbe, ne zgolj 

odgovornost posameznika. Zato ta ne sme nositi odgovornosti za vse negativne posledice, na 

katere nima neposrednega vpliva. Odgovorna družba mora priznavati posameznikovi pravici 

do življenja in dohodka, ki omogočata minimalno, vendar dostojno eksistenco. Zato menimo, 

da je UTD družba odgovorna družba (Popović 2012). 

Nepravično je zahtevati družbeno odgovornost državljana, če je ta ne more terjati od družbe. 

Le odgovorna družba – kar UTD družba zagotovo je – lahko zahteva družbeno odgovornega 

posameznika in zgolj družbeno odgovorni posamezniki lahko soustvarjajo odgovorno družbo. 

Družbena odgovornost mora temeljiti na visoki stopnji socialne vzajemnosti (Popović 2012). 

Čeprav je problematika UTD običajno obravnavana skozi različne teoretične premisleke, ne 

smemo zanemariti praks, iz katerih je razviden potencial inoviranja alternativne kulture, ki bi 
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temeljila na družbeni odgovornosti (Popović 2012). V besedilu, ki sledi, izpostavljamo dva 

primera – tj. Aljasko in Belgijo –, ki potrjujeta, da UTD spodbuja delni prenos odgovornosti 

posameznika na družbo. 

Edina politična enota, ki je dejansko realizirala UTD, je Aljaska. Od leta 1982 so do le-tega 

upravičeni prebivalci Aljaske, ki izpolnjujejo cenzus enoletnega bivanja (Van Parijs 2004a, 9; 

Raventós 2007, 12–13). Njegova višina je odvisna od profitabilnosti naftnih korporacij, ki ga 

financirajo (glej Alaska Permanent Fund Corporation; Permanent Fund Dividend Division; 

Popović 2009, 64–65). Vendar Pavlina R. Tcherneva (2007, 20–21) izpostavlja, da je politika 

UTD za okolje neprijazna in neprimerna. Prepričanje, da je UTD na Aljaski problematičen z 

ekološkega vidika, nedvomno drži. Vendar zato še ni nujno problematičen z vidika družbene 

odgovornosti. Ob upoštevanju družbeno-ekonomskih okoliščin, ugotovimo, da bi bile naftne 

korporacije ekološko sporne tudi, če Aljaska ne bi implementirala UTD. Dejstvo, da je naftna 

industrija pripravljena del profita, ki izhaja iz izkoriščanja skupne dobrine, brezpogojno deliti 

s prebivalci v obliki UTD, bi lahko interpretirali kot pomemben družbeni konsenz, ki odraža 

soglasje kapitala in države, da prevzameta del posameznikove odgovornosti (Popović 2012). 

Naslednji primer je belgijski primer, ki smo ga že omenili v podpoglavju o polnem in delnem 

UTD. 

V Belgiji novorojencu pripada prime de naissance oziroma birth premium, do katerega so 

upravičeni vsi starši – zaposleni, uradno brezposelni, študentje ali upokojenci. Čeprav starši s 

prvorojenim otrokom prejemajo višjo subvencijo, je višina subvencij za prvorojene otroke 

enaka, kar velja tudi za ostale otroke (Van Parijs 2003, 158–159). Ker je prime de naissance 

omejen zgolj na kategorijo otrok, predstavlja nekakšen UTD za otroke. Belgijska država tako 

prevzema nase del odgovornosti, ki je običajno breme družine. S tem garantira zdrav razvoj 

otroka, pri čemer se ne ozira na socialno okolje, iz katerega otrok izhaja (Popović 2012). 

Iz teh praks je razvidno, da je UTD sposoben zagotoviti višjo stopnjo socialne vzajemnosti, s 

čimer lahko pomembno prispeva h konstituiranju temeljev družbene odgovornosti. K temu ne 

pripomorejo le pozitivni socialni učinki UTD, temveč tudi njegov potencial transformiranja 

kulture in družbe. UTD družba ne zagotavlja le odsotnosti strahu pred pomanjkanjem in s tem 

podporo človekovemu dostojanstvu. Omogoča možnost svobodne izbire, neodvisne od zahtev 

trga. Le takšen posameznik lahko soustvarja družbeno odgovornost (Popović 2012). Kot smo 

nakazali, namesto obstoječe socialne države predlagamo UTD, ki od politik moderne socialne 

države ni boljši zgolj zato, ker omogoča večji prenos odgovornosti s posameznika na družbo, 
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temveč tudi iz drugih razlogov, ki jih obravnavamo v nadaljevanju besedila – UTD je zmožen 

blažiti negativne posledice postfordistične proizvodnje, ni pogojen, predhodno se spopada z 

raznimi neenakostmi, prispeva k razvoju aktivnih državljanov ter ga lahko razumemo kakor 

mehanizem varne prožnosti. Vse omenjeno za politike moderne socialne države ne drži. 

7.7 UTD namesto moderne socialne države 

Če je bila socialna država po drugi svetovni vojni sposobna zaščititi zaposlene pred revščino, 

danes celo delavci z legalno delovno pogodbo ostajajo pod pragom revščine (Raventós 2007, 

101). Da bi razumeli njeno neučinkovitost, se lahko opremo na Offeja, po katerem strukturne 

komponente socialne države ublažijo razredni konflikt, saj izravnavajo nesimetrično razmerje 

moči med delom ter kapitalom, kar omejuje razdiralne spopade, ki so značilni za predsocialne 

države. Po drugi svetovni vojni je bila socialna država v razvitih kapitalističnih demokracijah 

ključna formula za ohranjanje miru. Za keynesiansko ekonomsko-politično doktrino socialna 

država ni bila breme, ampak ekonomski in politični stabilizator, ki okrepi gospodarsko rast in 

preprečuje hude recesije. Offe poudarja, da »brez državne pomoči si ne bi mogli predstavljati 

industrijskega gospodarstva« (Offe 1985b, 86–87, 92). Čeprav se z navedenimi ugotovitvami 

Offeja strinjamo, moramo opozoriti, da v čedalje bolj postfordistični ekonomiji niso veljavne. 

Negativne posledice postfordistične proizvodnje lahko blažimo zgolj s pomočjo postmoderne 

in ne moderne socialne države – menimo, da UTD predstavlja specifično obliko postmoderne 

socialne države, ki je zmožna zamejiti te posledice. V tem pogledu je mehanizem UTD boljši 

od obstoječih politik moderne socialne države. 

Kot smo že poudarili, to argumentacijo uporabi tudi Koroščeva (2010, 15), po kateri moderna 

socialna država blaži socialne stiske, ki so rezultat fordistične proizvodnje; problematično je, 

da je v postindustrijskih pogojih socialna država še vedno vezana na industrijsko družbo, zato 

se kaže čedalje večja potreba po transformaciji moderne socialne države v postmoderno. Jose 

(2004, 4451–4452) soglaša, da zaposlitvena razmerja niso primerno institucionalno zaščitena; 

zaradi tega se kaže potreba po novih oblikah institucionalne zaščite za izključene, izkoriščene 

in ponižane ljudi. Strinjamo se, da bi le-te nadomestile okornost socialne države in zastarelost 

sindikalnih organizacij – kot institucionalno zaščito za naraščajočo množico marginaliziranih 
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ljudi lahko razumemo tudi mehanizem UTD, ki bi se lahko pokazal kot ključen dejavnik v teh 

prizadevanjih družbe. Ta predstavlja alternativo vsem zastarelim oblikam socialne države.225 

UTD predstavlja resno konkurenco moderni socialni državi tudi zato, ker ni pogojen: za UTD 

namreč velja dvojna nepogojenost – tj. delovna in premoženjska. Stališče, ki ga zagovarjamo, 

je blizu tudi Grootu (2006, 1), ki trdi, da UTD udari moralno jedro socialne države, za katero 

je značilno, da ponuja določene koristi zgolj s pogojevanjem – tj. selektivno in začasno. Da bi 

lahko razumeli načine, na katere je pogojevana pomoč socialne države, je smiselno izhajati iz 

ugotovitev Andersona in Kangasa (2005, 112), ki te načine predstavita na primeru nordijskih 

držav, ki so zelo spoštovane zaradi univerzalne socialne politike – oseba prejme pomoč zgolj, 

če ni zmožna delati; oseba mora sprejeti primerno delo; do pomoči je upravičena le takrat, ko 

nima dostopa do dohodka iz drugih virov; pomoč socialne države je odvisna še od situacije v 

gospodinjstvu; stopnja in pogoji pomoči lahko variirajo tudi glede na to, kje oseba živi.226 

Ker institucije socialne države pomoč pogojujejo, prejemnike pomoči prisilijo v podrejanje in 

odvisnost. UTD posameznika ne stigmatizira,227 saj ni pogojena pravica (Popović 2011a, 64). 

Podobno ugotavljata še Van Parijs (2007b, 40), za katerega današnji sistemi socialnih pomoči 

deloma odpravljajo revščino, a nas hkrati potiskajo v stanje odvisnosti, in White (2007, 1), po 

katerem UTD deluje kot močno orodje za zmanjšanje in tudi eliminacijo takšne odvisnosti. 

Da moramo zavrniti takšno utilitaristično razumevanje dohodkovne podpore, ki ga pooseblja 

socialna država, in ga zamenjati z univerzalističnim pristopom, ki ga pooseblja UTD, poudari 

John Tomlinson (2002, 16), za katerega je UTD oblika dohodkovne podpore, ki zagotovi, da 

noben stalni prebivalec ne ostane brez zadostnega dohodka, kajti v njegovi naravi je, da vladi 

ne dovoli, da bi od prejemnikov zahtevala nekaj v zameno. Prepričani smo, da je UTD model, 

                                                           
225 Soglašamo z Mihaličevo in Strbanom (2015, 107), da je UTD program morebitne reforme obstoječe socialne 

države in ne alternativa socialni državi na splošno – menimo, da UTD predstavlja postmoderno obliko socialne 

države, kar bomo izpostavili tudi v nadaljevanju. 
226 Kdor, ki bi prejemal UTD, ne bi bil prisiljen sprejeti delo, ki ga ponujajo socialni delavci. Socialni delavci bi 

mu morali ponuditi tudi dovolj atraktivne usluge. Zato le-teh ne bi smeli nagradili za nadzor napak, ampak bi jih 

morali nagraditi za uspehe njihovih strank (Handler 2004, 30). 
227 Tudi po Slavoju Žižku (2011, 240) UTD prejemnika ne stigmatizira, temveč spoštuje njegovo dostojanstvo – 

takšen »dohodek ni rezultat privatne miloščine, ampak državno regulirana pravica vsakega državljana«. 
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ki ni represiven – kakor moderna socialna država –,228 saj posameznika ne izključuje, temveč 

ga ekonomsko, družbeno in tudi politično vključuje. 

V primeru moderne socialne države moramo upoštevati tudi problem krivice izbiranja. Nekje 

je potrebno postaviti cenzus, zato le nekaj evrov odloča o tem, ali bo nekdo prejemal socialno 

pomoč ali je ne bo (Korošec 2009, 31). Trdimo, da za UTD velja ravno nasprotno. Soglašamo 

z Suplicyjem (2007, 4), da v UTD družbi ni potrebe po preverjanju zaslužkov posameznikov, 

zato je eliminirana vsa nepotrebna birokracija.229 Kar želimo poudariti, je to, da se v primeru 

uvedbe UTD ne more zgoditi, da bi ga nekdo prejemal, medtem ko ga nekdo drug ne bi, kajti 

UTD predstavlja pravico, ki je nepogojena. 

Kot smo omenili v podpoglavju o pravičnosti UTD, si moderna socialna država prizadeva, da 

bi zamejila ali razrešila razne družbene neenakosti, in sicer naknadno, po njihovem nastanku. 

Zato smo prepričani, da je prednost UTD pred obstoječo socialno državo zlasti ta, da se lahko 

predhodno, tj. preventivno, spopada z različnimi neenakostmi – še preden se sploh pojavijo. 

Medtem ko moderna socialna država proizvaja zlasti odvisne posameznike, UTD – obratno – 

prispeva k razvoju aktivnih državljanov. Pri tem se opiramo na Vallasa (2012, 8), po katerem 

lahko nestabilnost – ki je posledica institucij dela – pripomore k družbenem nadzoru celotnih 

populacij, medtem ko pomanjkanje plačanega dela v času gospodarske recesije prispeva tudi 

k nastajanju obsežnih gibanj za družbene spremembe. Kar skušamo izpostaviti na tem mestu, 

je naslednji paradoks: če nestabilne oblike dela, ki jih je čedalje več, omogočajo lažji nadzor 

nad ljudmi, jih obenem silijo k družbenim spremembam. UTD, ki bi onemogočil pogojevanje 

socialnih koristi in posledično nadzorovanje ljudi prek institucij socialne države, bi razrešil ta 

paradoks, saj bi z UTD nestabilne oblike dela izgubile obstoječi pomen. UTD kot sinonim za 

korenite družbene spremembe naredi marsikatero gibanje za pravice delavcev ter državljanov 

celo odvečno – UTD družba je družba, ki podpre progresivne družbene spremembe, za katere 

bi si prizadevali aktivni državljani. UTD predstavlja tudi mehanizem varne prožnosti, kar ne 

moremo trditi za moderno socialno državo – ta poudarja idejo varnosti, medtem ko je ideja 

                                                           
228 Takšnega mnenja sta Marcuse (2002, 52), ki je v 70-ih zapisal, da »država blaginje je država nesvobode, ker 

je njena celotna administracija sistematična restrikcija«, in tudi Lazzarato (2004, 191), ki poudarja, da se nadzor 

v zahodnih družbah nadzora izvaja tudi z upravljanjem življenja skozi socialno državo. 
229 UTD predstavlja »dobro zdravilo za klientalizem in administrativno samovoljo«. Potemtakem obstaja manjša 

verjetnost zlorabe moči v primerjavi s pogojevanimi subvencijami (Raventós 2007, 127). 
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prožnosti z njene strani povsem ignorirana. Ideja varne prožnosti je vedno bolj razširjena tudi 

znotraj Evropski unije. 

7.7.1 UTD kot mehanizem varne prožnosti v Evropski uniji 

Z gospodarsko krizo so se problemi brezposelnosti, socialne izključenosti in revščine zgolj še 

dodatno intenzivirali. Evropska unija je kmalu po začetku recesije okrepila podporo načelom 

varne prožnosti, in sicer zato, da bi postala bolj socialno, inkluzivno in pravično orientirana – 

pogosto je zagovarjala stališče, da je konkurenčnost možno doseči z zagotavljanjem socialne 

varnosti delavcev ter ne obratno. S krizo hegemonske ekonomske paradigme so zaživele tudi 

alternativne ideje, kakršna je ideja univerzalnega temeljnega dohodka (Popović 2011b, 135–

136). Strinjamo se s Standingom (2009), da so ideji UTD vedno bolj naklonjeni tudi evropski 

parlamentarci in finančni ministri evropskih držav. To potrjujejo tudi naslednji podatki. 

28. novembra 2013 je 29 članov Evropskega parlamenta iz 12 različnih držav članic v skupni 

izjavi podprlo evropsko državljansko iniciativo za UTD in se na ta način obrnilo na Evropsko 

komisijo, da oceni idejo UTD, ki bi reformirala obstoječo ureditev socialne varnosti. Kasneje 

jo je podpisalo še pet članov, med drugim tudi slovenska evroposlanka Tanja Fajon. Do danes 

je izjavo v podporo iniciativi podpisalo 34 evropskih poslancev (Jourdan 2013), pri čemer je 

zanimivo predvsem to, da jih kar 22 prihaja iz vrst evropske stranke Zelenih. 

Evropski svet je že leta 2003 v poročilu opozarjal na nevarno vzpostavljanje dvotirnega trga 

dela, ki pozna stalno zaposlene na eni strani ter brezposelne, prekarne delavce in neformalno 

zaposlene na drugi strani – pri drugih je stopnja socialne varnosti bistveno nižja, kar vpliva na 

njihove ključne izbire v zasebnem življenju. Zaradi tega je namen Zelene knjige z naslovom 

Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century iz leta 2006 spodbuditi 

javno debato v Evropski uniji o tem, kako modernizirati delovno pravo in s tem podpreti cilj 

lizbonske strategije, ki se nanaša na doseganje trajnostne rasti z več in boljšimi službami ter 

je v skladu s pozivi evropskega sveta k mobilizaciji vseh nacionalnih sredstev in tudi sredstev 

Skupnosti z namenom, da bi našli odgovore na izzive, ki jih prinašata globalizacija in staranje 

evropskih družb. Naloga delovnega prava je spodbujati varno prožnost, ki bi pripomogla k 

bolj pravičnemu, odgovornemu in inkluzivnemu trgu dela ter tudi k bolj konkurenčni Evropi. 

Zaradi potrebe po vse bolj prožnih pravilih socialne varnosti, ki bi poskrbela za vse tiste, ki 

prehajajo med zaposlitvami ali so začasno zapustili trg dela, je Zelena knjiga skušala združiti 

željo po prožnosti in potrebo po maksimiranju varnosti, s čimer se zmanjša segmentacija trga 

dela (Commission of the European Communities 2006, 3–4). UTD lahko zmanjša obstoječo 
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dualizacijo populacije na delavce z varnimi, stabilnimi službami in delavce s slabo plačanimi, 

nestabilnimi službami, saj podpira najbolj prizadete družbene skupine (Raventós 2007, 184–

185). 

Leta 2007 je Svet EU za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje ter potrošnike (Employment, 

Social Policy, Health and Consumer Affairs Council of the European Union, EPSCO) uspel 

definirati skupna načela varne prožnosti in predstaviti možne politike za spodbujanje večje 

participacije na trgu dela (Council of the European Union 2007, 5). Po izbruhu gospodarske 

krize leta 2008 se je Evropska komisija odločila za ostrejšo stigmatizacijo tistih članic EU, ki 

niso postorile dovolj za primarno socialno varnost svojih državljanov. Junija 2009 je EPSCO 

objavil zaključke, po katerih politika varne prožnosti nudi odgovor na negativne učinke krize 

(Council of the European Union 2009a, 1,4; Council of the European Union 2009b). UTD, ki 

dopušča večjo prožnost na trgu dela in zaščiti delavca (Raventós 2007, 22), lahko razumemo 

kot mehanizem dejanskega izvajanja načel varne prožnosti (Popović 2011b, 138). 

UTD kot potencialni mehanizem udejanjanja koncepta varne prožnosti, ki ga spodbujajo tudi 

nekateri evropski dokumenti, lahko interpretiramo kot mehanizem, ki omogoča inkluzivnejšo 

in pravičnejšo socialno politiko EU (Popović 2011b, 136). Na zelo podoben način ga razume 

tudi slovenski državni svet. 

Državni svet Republike Slovenije je na seji 16. februarja 2011 v sklepih, ki so bili sprejeti po 

posvetu z naslovom Univerzalni temeljni dohodek v Sloveniji – utopija ali realna možnost? 7. 

decembra 2010, med drugim zapisal, da UTD »predstavlja pravi odgovor na obstoječe krizne 

razmere (…). Stanje na trgu dela jasno kaže, da dela ni dovolj za vse, predvideva pa se, da ga 

bo zaradi razvoja tehnologije in storitvenih dejavnosti še manj«, hkrati »čedalje večje število 

delovnih mest postaja atipičnih«. Pri UTD »v ospredju ni zgolj želja po izboljšanju kazalcev 

uspešnosti socialne države, ampak tudi iskanje rešitev za dvig konkurenčne prednosti države 

na podlagi pozitivnih učinkov koncepta«. V sklepih državnega zbora je UTD razumljen kakor 

potencialni mehanizem doseganja varne prožnosti. Pri tem »brezpogojnost dohodka omogoča 

socialno varnost za tiste kategorije ljudi, ki so neupravičeno izločeni iz obstoječega sistema 

socialnega varstva, ter omogoča dostojno življenje ne glede na zaposlitveni status« (Državni 

svet RS 2011). Kljub temu moramo izpostaviti, da ima načelo varne prožnosti svoje omejitve, 

na kar opozorita tudi Kanjuo-Mrčela in Ignjatović. 
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Avtorja dokazujeta, da spremembe v številnih evropskih državah v zadnjem desetletju niso 

naklonjene perspektivi varne prožnosti delavcev in preferirajo vse večjo prekarnost za večino, 

zlasti mlade. Empirični podatki, ki ji predstavita, kažejo na neuspešnost »strategij sprememb, 

ki so kombinacija prožnejšega plačanega dela ter ustvarjanja varnih ekonomskih in družbenih 

okvirov prožnosti« (Kanjuo-Mrčela in Ignjatović 2015, 350, 376). Ugotovitev o neuspešnosti 

načela varne prožnosti v praksi, ki jo podata Kanjuo-Mrčela in Ignjatović, ni nepomembna, še 

posebej, če skušamo zagovarjati, da je sistem UTD boljši od mnogih politik moderne socialne 

države – med drugim tudi zato, ker predstavlja mehanizem zagotavljanja varne prožnosti. 

Strinjamo se z njunim opozorilom glede negativnih ekonomskih ter političnih posledic padca 

vse večjega dela delavcev v prekarno delo ali grožnjo pred njim (Kanjuo-Mrčela in Ignjatović 

2015, 358). Menimo, da je takšen padec predvsem rezultat neuspešnosti neoliberalnih politik, 

ki spodbujajo čedalje bolj prožen trg dela in zagotavljajo zelo nizko stopnjo socialne varnosti 

delavcev, s čimer ogrožajo njihovo kvaliteto dela in življenja. Kar poskušamo poudariti, je to, 

da so mnoge evropske države zasledovale načelo varne prožnosti s pomočjo različnih politik, 

kamor ne moramo šteti politike UTD. Zgolj v primeru dejanske uvedbe UTD znotraj neke 

države, bi lahko ocenili, kakšen bi bil vpliv take politike na doseganje načela varne prožnosti 

znotraj te iste države. Trdimo, da bi bil učinek politike UTD – za katero smo prepričani, da se 

upira neoliberalni logiki – ravno obraten od obstoječega. Čeprav smo predlagali nadomestitev 

obstoječe socialne države z UTD – ker je UTD boljši od nekaterih politik moderne socialne 

države –, nas bo tudi zanimalo, ali je model UTD lahko združljiv z modelom socialne države. 

7.7.2 (Ne)združljivost UTD in socialne države 

Pri analiziranju avtorjev, ki se ukvarjajo s problemom združljivosti modelov UTD in socialne 

države, smo ugotovili, da obstajata dve osrednji razlagi tega odnosa. Prvič – UTD in socialna 

država naj bi bila združljiva. Medtem ko McKayeva (2005, 4) meni, da bi UTD krepil načela 

socialne države, ker ponuja okvir za razvoj filozofije opravičevanja moderne socialne države, 

Van Parijs (2007a, 4) razume UTD kot jedro emancipatorne različice aktivne socialne države 

– kot alternativo današnji pasivni socialni državi.230 Če imata prav, ko zagovarjata, da je UTD 

združljiv s socialno državo, potem zagovarjamo prepričanje, da je UTD bolj združljiv z njeno 

postmoderno kot z njeno moderno različico. Van Parijsova interpretacija združljivosti UTD s 

socialno državo je po našem mnenju primernejša. 

                                                           
230 Podobno kot Van Parijs razmišlja še Pribac (2009), ki UTD razume kot nov način delovanja socialne države. 
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Drugič, UTD in socialna država naj bi bila nezdružljiva. Če Caputo (2008, 509) trdi, da UTD 

zahteva odpravo socialne države, je po Raventósu (2007, 128–129) UTD povsem nezdružljiv 

z njo, saj je ta lahko financiran le na račun njenega siromašenja. Menimo, da sta njuni stališči, 

ki sta pravzaprav identični, preveč ekstremni – zato se raje opiramo na ugotovitve Barbare R. 

Bergmann, ki se strinja, da sta polni UTD in polna socialna države nezdružljiva, a – podobno 

kot McKayeva in Van Parijs – dovoljuje določeno stopnjo združljivosti med obema. To skuša 

prikazati na primeru švedske socialne države. 

Bergmannova namreč dokazuje, da polna socialna država in polni UTD sočasno nista možna. 

Pri tem dodaja, da švedska socialna država lahko ponudi večino ali kar vse meritorne dobrine, 

zato je relevantno vprašanje, ali Švedska sploh potrebuje UTD. Po Bergmannovi ima švedska 

polno razvita socialna država prednost pred UTD. Vendar švedska socialna država ni zmožna 

rešiti vseh družbeno-ekonomskih problemov, zato je smiseln kompromis med nižjim UTD in 

socialno državo z manj meritornimi dobrinami – po drugi strani lahko socialna država zvišuje 

produktivnost ter s tem omogoči dodatne vire za financiranje UTD (Bergmann 2004, 1, 107–

108, 112–114, 117). A iz tega ne sklepamo le, da sta UTD in socialna država v določeni meri 

lahko združljiva, temveč zagovarjamo, da bi si morali prizadevati za njuno združljivost.231 

Podobno stališče zagovarja Rothschildova (2004, 55), po kateri morajo biti socialni programi 

pomembni tudi po uvedbi UTD – če jih ne ohranimo, tvegamo, da bi UTD poglobil obstoječe 

neenakosti. Kot smo že izpostavili, verjamemo, da bi se UTD, ki ga ne spremljajo pogojevane 

oblike pomoči za invalide in za druge ljudi s posebnimi potrebami ter javne in privatne sheme 

pokojnin za upokojence, izkazal kot izključujoč do tovrstnih družbenih skupin. Na tem mestu 

moramo izraziti strinjanje z Offejem (1992, 74), da UTD ne smemo razumeti kot rešitev, ki bi 

odprla pot dobri družbi, kajti UTD je le eden od elementov v političnem paketu, v katerem so 

ostali elementi enako pomembni. Med takšne elemente lahko štejemo tudi koristne elemente 

obstoječe socialne države.232 

Čeprav zagovarjamo idejo UTD, želimo v zadnjem delu tega poglavja izpostaviti, da je tudi 

ideja UTD ideološko obarvana. Nasprotujemo prepričanju, da je UTD neideološka ideja, kot 

se običajno predpostavlja s strani zagovornikov te ideje. Vendar nas tovrstno prepričanje ne 

preseneča, saj ideja UTD, če ima Mulvale prav, izvira iz republikanske politične teorije. 

                                                           
231 Menimo, da tudi UTD predstavlja le delni in ne poln nadomestek za meritorne dobrine (Popović 2009, 59). 
232 Da le z UTD ne bi bilo mogoče zagotoviti primerne socialne varnosti v primeru socialnih primerov, poudarita 

tudi Mihalič in Strban (2015, 108, 110). 
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7.8 Ideja UTD kot ideologija 

Ideja UTD izhaja iz republikanske politične teorije, po kateri so potrebna določena materialna 

sredstva za dosego družbenoekonomske neodvisnosti in proste izbire posameznikov (Mulvale 

2008, 14). Nekateri avtorji so pri umeščanju ideje UTD znotraj republikanske politične teorije 

še natančnejši. Izpostavimo lahko na primer Domènecha in Raventósa (2007, 2, 7), po katerih 

poznamo dve tradiciji republikanizma – oligarhično in demokratično republikansko tradicijo, 

vendar nedemokratična različica v nasprotju z demokratično izhaja iz prepričanja, da moramo 

izključiti ljudi, ki so brez lastnine. Zato se strinjamo z njuno ugotovitvijo, da je UTD skladen 

le z demokratično verzijo republikanske tradicije. Trdimo namreč, da tisti, ki prejemajo UTD 

kot nepogojen dohodek, v resnici nikoli ne ostanejo brez lastnine, zato jih je težko izključiti. 

Idejo o povezanosti UTD in republikanske politične teorije potrjuje tudi primer Aljaske.233 

Na Aljaski, kjer so prvi uvedli UTD, lažje sprejmejo interpretacijo, da je vlada stvaritev vseh 

državljanov in da jim je zato neposredno odgovorna. Tovrstna obrazložitev je za Kanadčane 

nenavadna, zato zanje pomeni velik konceptualni preskok. Ker je Kanada ustavna monarhija, 

Kanadčani svojo državo dojemajo kot Krono. Pri njih je zgodovinsko ukoreninjena zavest, da 

je Krona lastnica družbenega bogastva, zato bogastva naravnih virov ne pripišejo državljanu. 

James P. Mulvale ugotavlja, da odsotnost republikanskih načel negativno vpliva na družbeno 

sprejemljivost UTD (Mulvale 2008, 15–16).234 In obratno – če uporabimo besede Domènecha 

in Raventósa – prisotnost demokratičnih republikanskih načel pozitivno učinkuje na družbeno 

odobravanje ideje UTD. Verjamemo, da je ideji UTD in republikanski politični teoriji skupno 

zlasti prepričanje, da je svoboda posameznika odvisna od njegove ekonomske enakosti. UTD 

je ideja, ki povezuje idejo enakosti in idejo svobode. Ker zasede dve skrajni ideološki poziciji 

hkrati – tj. enakost in svobodo –, daje popolnoma nasproten vtis: da je neideološka ideja. Ker 

UTD ni ideja, ki bi jo lahko uvrstili zgolj med eno ali drugo ideološko pozicijo, to ne pomeni, 

da je onkraj vsake ideologije. Ravno obratno – idejo UTD je potrebno misliti kot ideologijo. 

                                                           
233 Na tem mestu moramo poudariti, da je lahko povezava med idejo UTD in republikansko politično teorijo tudi 

problematična – podrobneje o tem glej Casassas (2007, 3); Domènech in Raventós (2007, 5); Pateman (2007, 2) 

in Pettit (2007, 1,3). 
234 Strinjamo se z Anderssonom in Kangasom, da je za družbeno sprejemljivost ideje UTD potrebna še posebna 

kombinacija vrednot – UTD je lažje sprejet v družbi, ki je obenem individualistična in solidaristična, kajti UTD 

daje prednost individualni svobodi pred kolektivistično motivacijo. Ravno zaradi tega je Finska bolj naklonjena 

ideji UTD kakor Švedska (Andersson in Kangas 2005, 127–128). 
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Podobno stališče do vprašanja UTD kot ideološkega vprašanja zagovarjajo tudi drugi avtorji. 

Po Boltinu (2005b) je UTD zaradi motiva socialne pravičnosti na prvi pogled radikalno leva 

ideja, ki se s spodbujanjem prožnosti trga približuje tradicionalno desnim vrednotam. Tudi 

Ailsa McKay (2005, 4) – za katero se UTD obrača na širok spekter političnih ter ekonomskih 

ideologij –,235 zagovarja tako stališče. Da bi idejo UTD lahko natančno ideološko opredelili, 

si moramo pomagati z zemljevidom politične filozofije Tonyja Walterja, ki je predstavljen na 

sliki 7.2. Na njem so štirje poli, pri čemer vsak predstavlja čisto stališče politične ideologije. 

Slika 7.2: Zemljevid politične filozofije Tonyja Walterja 

 

Vir: Walter (1989, 149). 

Prvič, Hierarhija (ali red), ki je bila zgodovinsko izzvana v času razsvetljenstva s Svobodo in 

Enakostjo, se tudi danes ohranja v tradiciji ali moralnem redu – v smislu trdega dela, odvisnih 

žena ali zaslužka kot merila osebne vrednosti, kar ni v skladu z idejo UTD. Drugič, Svoboda 

(ali liberalizem) je poudarjala osebno svobodo posameznika, prosti trg in ponekod tudi enake 

možnosti. Tretjič, Enakost (ali egalitarizem) je zagovarjala enakost izida in vlogo države pri 

zagotavljanju le-te. A boj med Svobodo in Enakostjo ni prinesel jasnega zmagovalca. Četrtič, 

v poznem 20. stoletju se je pojavila tudi nova alternativa, tj. Ekologija. Kronološka dimenzija 

političnih ideologij je naslednja – Hierarhija se ujema s predindustrijsko, boj med Svobodo in 

Enakostjo z industrijsko ter Ekologija s postindustrijsko družbo. Vsi omenjeni poli bodo tudi 

v prihodnosti ideološke gonilne sile zahodnih politik (Walter 1989, 148–149). 

                                                           
235 Podpiramo prepričanje Widerquista (1999,15), da je zato UTD težko umestiti v katero od ideologij. 
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Walter umesti idejo UTD med osjo Svoboda-Enakost in polom Ekologija. Ideologije pod osjo 

Svoboda-Enakost so po njegovem mnenju vizije prihodnosti. Pri tem se sklicuje na zgodnejše 

zagovornike svobode, kot sta Tomas Jefferson ter Adam Smith, za katere je pomembno, da je 

enakost zagotovljena pred svobodo. Kasneje so zagovorniki ideje UTD odkrili republikansko 

načelo, po katerem je svoboda odvisna od ekonomske enakosti (Walter 1989, 150, 152) – kar 

smo omenili na začetku tega podpoglavja. Tudi Tony Walter zagovarja, da UTD ne moremo 

uvrstili v le eno ideološko pozicijo ter – kar je bistveno – da je tudi ideja UTD ideologija. Na 

tem mestu namerno zanemarjamo vprašanje o tem, ali je ideja UTD del ideologije ekologije, 

saj to ni naš namen. Pri tem ne trdimo, da ideja UTD ne zaseda vse tri ideološke pozicije – le 

bolj nas zanima njena povezava z idejo enakosti ter idejo svobode, za katero smo prepričani, 

da je bistvenega pomena. Podobnega mnenja sta tudi Raventós in Balibar. 

Za prvega ideji enakosti in svobode nista cilja, ki bi bila izbrana neodvisno drug od drugega –

vsakdo z negotovo materialno eksistenco trpi za erozijo svobode ter obratno: erozija svobode 

zvišuje materialno neenakost. Ker revni nimajo materialne osnove za preživetje, ti ne morejo 

biti svobodni (Raventós 2007, 20–21, 74, 107–109). Zato sklepamo, da višja stopnja enakosti 

posameznika v primerjavi z drugimi prinaša tudi višjo stopnjo njegove svobode. Višje stopnje 

enakosti posameznika ne moremo doseči na račun njegove manjše svobode. Ker je UTD ideja 

povezovanja obeh načel, prispeva k razvoju bolj enakopravnih in bolj svobodnih državljanov. 

Takšno stališče delno zagovarja tudi Étienne Balibar, za katerega je povezanost med svobodo 

in enakostjo absolutna, kar pomeni, da nekdo ni bolj ali manj enakopraven oziroma svoboden 

– lahko je le enakopraven in svoboden ali nasprotno: le neenakopraven in nesvoboden. 

V Strahu pred množicami Étienne Balibar izpostavi idealno univerzalnost, s katero se v polju 

politike pojavi brezpogojnost, in postavko egaliberte,236 ki univerzalni obseg državljanskih in 

političnih pravic upravičuje s tem, da enakosti in svobode ni možno ločiti, ker sta identična in 

ne protislovna koncepta. Balibar govori o »enaki svobodi«, ko opozori na nezmožnost obstoja 

svobode brez enakosti in obratno. Pri tem izpostavi absolutni značaj egaliberte, ki je ali je ni. 

Zanj univerzalnost poleg intenzivnega vključuje tudi ekstenziven vidik. »Ekstenziven vidik je 

dejstvo, da uporaba človekovih pravic ne more biti omejena na določene prejemnike (…), 

nobena skupina ni "po naravi" izločena iz prostora zahtev po pravicah.« Pravice do enakosti 

                                                           
236 Egaliberte izhaja iz starorimske formacije aequa libertas. Hannah Arendt govori o »pravici do pravice«, ki je 

pravica do politike v širšem smislu. Po njenem mnenju so vsa delavska gibanja na začetku videti kot zahteve po 

univerzalni pravici do politike, tj. kot ponovno rojstvo egaliberte (Balibar 2004, 475, 477–478). 
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in svobode so individualne pravice, ker jih zahtevajo ter nosijo le posamezniki. Kljub temu je 

odpravljanje prisile in diskriminacije vedno kolektiven proces, ki je možen le, če posamezniki 

združijo moči proti zatiranju, družbeni hierarhiji in neenakosti – enakosti in svobode torej ni 

možne razdeliti med ljudi, ampak ju je možno le osvojiti (Balibar 2004, 474–477, 485). UTD, 

ki predstavlja tako individualen kot nepogojen dohodek, lahko interpretiramo kot mehanizem 

zagotavljanja egaliberte oziroma enake svobode. Potencial povezovanja enakosti in svobode, 

ki ga premore UTD, je relevanten, ker dokazuje, da ideološkost UTD ni nujno problematična. 

Vendar je potrebno njegovo ideološkost tudi kritizirati, kar bomo ponazorili na primeru UTD, 

ki vključuje elemente neoliberalne ideologije. 

Pri tem izhajamo iz definicije neoliberalizma Andrewa Gambla (2006, 119–120), po katerem 

je neoliberalizem »ideološka pripoved, ki (…) [r]azume najvišji pomen ustvarjanja profita in 

potrebo po minimiziranju stroškov kapitala ter odstranjevanju ovir njegovemu delovanju«, 

čeprav predstavlja zgolj eno od mnogih političnih opcij. Po našem mnenju je UTD, ki vsebuje 

elemente neoliberalne ideologije, tisti UTD, ki preferira interese kapitala pred povezovanjem 

idej enakosti in svobode v korist delavcev oziroma državljanov. V nadaljevanju omenjamo le 

nekaj tovrstnih primerov, ki smo jih zaznali znotraj slovenskega okolja. 

Po Predlogu bi UTD delodajalce odrešil odgovornosti za eksistenco delavcev (Korošec 2010, 

42). Razumevanje UTD kot mehanizma, ki bi podjetja razbremenil obveznosti, ki jih imajo ta 

do svojih delavcev (Popović 2011a, 65), ocenjujemo kot problematično, saj tako razumevanje 

UTD vključuje elemente neoliberalne ideologije, ki niso skladna s temeljno idejo UTD. 

Nekateri zagovorniki trdijo, da je UTD dober zato, ker ne zahteva redistribucije od bogatih k 

revnim, saj ni pogojen z višjo obdavčitvijo bogatejših, in nikomur ne daje več, kot daje sedaj, 

zato ne prinaša bistvenih sprememb (TV Slovenija 2010). Menimo, da je takšna interpretacija 

UTD težavna, saj je ta razumljen kot mehanizem ohranjanja statusa quo in ne kot mehanizem 

prerazporeditve bogastva k revnim družbenim skupinam, ki je v nasprotju z interesi kapitala. 

Za nekdanjega varuha človekovih pravic Matjaža Hanžka obstaja »pravi«, najbolj radikalen 

UTD, ki ga prejemajo vsi, ne glede na dohodek ter lastnino, pri čemer je potrebno ukiniti vse 

državne izdatke (TV Slovenija 2010). Tudi po Predlogu je UTD boljši od trenutnega sistema 

socialne države zaradi pocenitve države, saj je UTD enostaven sistem, ki omogoča državno 

varčevanje pri administriranju socialne države (Korošec 2010, 50, 52, 55). Medtem ko lahko 

prvo misel, tj. da je ob vpeljavi UTD potrebno ukiniti vse ostale države izdatke, nedvomno 

označimo kot neoliberalno misel, tega ne moremo z zagotovostjo trditi za drugo misel, po 
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kateri je UTD sistem, ki dovoljuje določene prihranke znotraj sistema socialne države. S tako 

trditvijo se lahko pod določenimi pogoji tudi strinjamo. 

V primeru vpeljave UTD bi lahko nekatere socialne transferje celo ukinili, kar bi utemeljevali 

z nedotakljivostjo ali krepitvijo obstoječih pravic, ki jih lahko ponazorimo na primeru otrok 

ter upokojencev. Prvič, če bi otroci prejemali UTD, ki je višji od otroškega dodatka, bi bilo 

nerealno pričakovati njegovo nadaljnje izplačevanje. Drugič, če bi si privoščili UTD, ki bi 

omogočal dostojno življenje, bi lahko razmišljali tudi o ukinitvi starostne meje za upokojitev 

(Popović 2009, 73; Popović 2011a, 64). Na tem mestu skušamo poudariti, da pravice otrok in 

upokojencev niso kršene, če se z uvedbo UTD izboljša njihov življenjski standard. Nasprotno 

velja v primeru vpeljave UTD, ki bi ga spremljale ukinitve različnih socialnih transferjev, a bi 

se pri tem življenjski standard nekaterih družbenih skupin bistveno poslabšal. Takšen UTD bi 

vključeval elemente neoliberalne ideologije. 

Na tej točki je smiselno izpostaviti, da ne želimo kritizirati le neoliberalnih elementov znotraj 

ideje UTD, saj se zavedamo, da je potrebno kritizirati ideološkost ideje UTD na splošno. Kot 

smo že omenili, zavračamo prepričanje, da je UTD neideološka ideja – boj za UTD dejansko 

predstavlja ideološki boj. Zato morda ni presenetljivo, da zahteve po premislekih o ideji UTD 

in njeni morebitni vpeljavi ne izvirajo od spodaj – zlasti s strani tistih ljudi, ki bi UTD najbolj 

potrebovali in imeli od njega največ koristi.237 Običajno se upošteva le možnost uvedbe UTD 

skozi formalne postopke, kot je referendum, ne pa tudi možnosti njegove vpeljave s pomočjo 

neformalnih oblik politične participacije, kot so družbena gibanja z jasno zahtevo po UTD. S 

tem želimo poudariti problematičnost razvijanja in ohranjanja premislekov o ideji UTD zgolj 

znotraj akademskega prostora238 in ne širše družbe, kar bi dalo tej ideji dodaten demokratičen 

pridih. 

  

                                                           
237 V tem poglavju smo že izrazili strinjanje z avtorji, ki zagovarjajo, da bi z vpeljavo UTD pridobile predvsem 

družbene skupine, kot so revni, brezposelni, nižji razred, študenti brez štipendij in gospodinje. 
238 Problematiko UTD preučujejo tudi zainteresirane skupine, kot sta Sekcija UTD (glej Sekcija UTD: sekcija za 

promocijo univerzalnega temeljnega dohodka) ter Gibanje za pravičnost in razvoj (glej Gibanje za pravičnost in 

razvoj). 
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8 OSVOBODITEV IN DEMOKRATIZACIJA DELA 

8.1 Vpliv UTD na trg dela 

Preden razložimo, na kakšen način bi UTD prispeval k osvoboditvi in demokratizaciji dela, je 

potrebno poskusiti napovedati, kakšen vpliv bi imela uvedba in ohranjanje UTD na trgu dela. 

Pri tem ne mislimo izpostaviti nasprotujoča stališča zagovornikov in nasprotnikov ideje UTD, 

zanimal nas bo zlasti odgovor na vprašanje: ali UTD posameznike motivira k vključevanju na 

trg dela ali jih odvrača od tega. Ne preseneča nas, da kritiki zagovarjajo zlasti drugo stališče, 

po katerem prejemniki UTD ne bi bili motivirani za opravljanje plačanega dela, medtem ko je 

prepričanje podpornikov te ideje nasprotno – UTD ne bi le prispeval k možnosti delavcev, da 

zavračajo slabe službe,239 ampak bi omogočil večjo podjetnost delavcev,240 lažje opuščanje in 

prevzemanje dela241 – uveljavitev ideje varne prožnosti – in učinkovito presekal začaran krog 

revščine,242 s čimer bi delavce spodbujal k izvajanju plačanega dela. Čeprav se zavedamo, da 

so pomembna tudi druga vprašanja,243 ki so povezana z vplivom, ki ga ima UTD na trg dela, 

verjamemo, da je ključno ravno vprašanje, ki ga izpostavljamo na tem mestu. Da bi zadostno 

odgovorili na vprašanje in se pri tem ne ujeli v past zagovarjanja skrajnih stališč podpornikov 

ali kritikov ideje UTD, se bomo oprli na najpomembnejšega teoretika te ideje, tj. Philippa van 

Parijsa, ki ni le filozof, temveč ekonomist, ki predstavi ekonomsko razčlenjene premisleke o 

odnosu med UTD in delom. 

Koristila nam bo njegova stilizirana predstavitev UTD in z njim povezanih shem. Za odgovor 

na zgoraj izpostavljeno vprašanje bo zadoščalo, če izpostavimo naslednjih pet shem: običajni 

zajamčeni minimalni dohodek; UTD s pastjo; UTD, ki se financira z enotno davčno stopnjo; 

UTD z dodatno obdavčitvijo vseh tistih z nizkimi dohodki; delni UTD (glej Van Parijs 2011, 

51–58).244 Glede na njegove ugotovitve bomo torej poskušali pojasniti, katera shema UTD bi 

                                                           
239 Glej Raventós (2007). 
240 Glej Rothschild (2004). 
241 Glej McFate (2004). 
242 Glej Korošec (2009, 31), za katero je začaran krog revščine sistem, v katerem je prejemnik socialne pomoči 

na boljšem kakor delavec z minimalno ali nizko plačo. 
243 Recimo, kako bi se vpeljava UTD odrazila v višini plač delavcev, v stopnji njihovega nadzora itd. 
244 Van Parijs preučuje tudi linearno in nelinearno negativno dohodnino – obe shemi namerno zanemarimo zato, 

ker nas zanima le odnos med UTD in delom ter ne odnos med delom in drugimi alternativnimi predlogi, čeprav 

so ti sorodni UTD. Shemo zajamčenega minimalnega dohodka ohranjamo zato, ker nam koristi pri razumevanju 

in lažji interpretaciji vpliva, ki bi ga imel UTD na trg dela. 



179 

 

posameznika motivirala k izvajanju plačanega dela in katera ne. Kot smo v našem besedilu že 

večkrat poudarili, je za običajni zajamčeni minimalni dohodek – ki ga razdeljuje obstoječa 

socialna država – značilno, da je pogojen. Zato ima Van Parijs prav (2011, 52), ko zajamčeni 

minimalni dohodek razume kot dohodek, ki je dodeljen na podlagi ugotavljanja dohodkov ali 

premoženjskega stanja posameznika, pri čemer se takšen prejemek, izplačan gospodinjstvom 

z bruto dohodkom, ki je nižji od G – tj. od določene ravni dohodka, ki se jo skuša zagotoviti 

vsakemu gospodinjstvu –, financira z obdavčitvijo tistih, katerih bruto dohodek je višji od G; 

soglašamo z njegovim mnenjem, da taka redistribucija prispeva k pojavu pasti brezposelnosti 

pri ljudeh z nižjimi dohodki – tistih, ki so pod G ali malo nad njo –, ker zavira vse spodbude, 

da bi »zaslužili bruto dohodek, ki je nižji od G (…), kakor da sploh nič ne zaslužimo«. Iz tega 

sklepamo, da običajni zajamčeni minimalni dohodek predstavlja mehanizem, ki posameznike 

z nižjimi dohodki – in ne vse posameznike – odvrača od opravljanja plačanega dela. Oglejmo 

si še štiri sheme UTD in njihov vpliv na trg plačanega dela. 

Prvič, UTD s pastjo, kot ga imenuje Van Parijs (2011, 53), je dohodek, ki se izplačuje vsem v 

višini G, tj. ne glede na njegov bruto dohodek – po njegovem mnenju takšen dohodek prinaša 

veliko višjo skupno količino prejemkov v primerjavi z zajamčenim minimalnim dohodkom, a 

mehanizma sta si podobna v tem, da rezultirata v pasti brezposelnosti, v katero se ujamejo 

revnejši posamezniki. Iz njegove primerjave obeh mehanizmov lahko razberemo, da tovrsten 

UTD posameznike z nižjimi dohodki ne bi prepričal k vključevanju na trg dela. 

Drugič, po Van Parijsu (2011, 55) bi UTD lahko financirali tudi z enotno davčno stopnjo, kar 

pomeni, da bi morali obdavčiti vse bruto dohodke, ki so višji od UTD. Na podlagi primerjave 

UTD z enotno davčno stopnjo in linearne negativne dohodnine lahko razberemo,245 da je tudi 

za prvega značilno,da bi omogočal izogibanje pasti brezposelnosti, zaradi česar bi spodbujal 

aktivnost delavcev na trgu plačanega dela. 

Tretjič, če bi UTD poleg običajne davčne stopnje financirali z regresivno obdavčitvijo, kot je 

dodatna obdavčitev tistih z nizkimi dohodki, kot prikaže Van Parijs (2011, 57), bi v manjši 

meri odpravili past brezposelnosti, a bi se v manjši meri zmanjšale tudi »materialne spodbude 

(…) delavcem naj zagotavljajo delo, si prizadevajo in izboljšujejo svoje prednosti« – tovrstna 

obdavčitev revnih zagotavlja boljšo redistribucijo za revne kot obstoječi sistemi zajamčenega 

                                                           
245 Podrobneje o linearni negativni dohodnini glej Van Parijs (2011, 54).  
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minimalnega dohodka. Po tej shemi Van Parijsa ugotavljamo, da bi takšen UTD po eni strani 

spodbujal, po drugi strani pa odvračal revne posameznika k opravljanju plačanega delu. 

In zadnjič, kot smo izpostavili že v začetku sedmega poglavja, ločimo med polnim ter delnim 

UTD. Takšna delitev se nanaša na obseg – tj. katere družbene skupine so upravičene do UTD 

– ali na višino – če UTD, odmerjen v določeni višini, omogoča preživetje posameznika ali ne. 

Kadar višina takšnega dohodka ne omogoča preživetja posameznika, potem velja za delnega 

ali nezadostnega. V zadnji od svojih shem Van Parijs (2011, 58) omenja delni UTD, katerega 

razume kot tisti UTD, ki je nižji od zajamčenega minimalnega dohodka – ter ustreza našemu 

razumevanju nezadostnega UTD – in omogoči združitev tako visokega minimalnega dohodka 

kot tudi izboljšavo pasti brezposelnosti ter zaščito spodbud za večji del delovne sile. Vpeljava 

tovrstnega delnega UTD v kombinaciji z delno ohranitvijo sheme zajamčenega minimalnega 

dohodka – pogojenega s premoženjskim stanjem – bi po Van Parijsu omogočila krajši razpon 

nizkih zaslužkov v primerjavi s konvencionalno shemo, ki smo jo izpostavili na začetku, in še 

izpraznila večji del pasti brezposelnosti, saj bi delni UTD lahko združevali s svojimi zaslužki. 

Iz te njegove ugotovitve lahko sklepamo, da bi delni UTD spodbujal prejemnike, da s svojim 

delom prispevajo na trgu dela. 

Na tej točki lahko povzamemo naslednje ugotovitve glede vpliva, ki ga ima UTD na trg dela. 

Iz zgoraj obravnavanih shem je razvidno, da bi UTD lahko imel zelo različne učinke. Prvič – 

v primeru uvedbe UTD, ki bi bil financiran z enotno davčno stopnjo, ali delnega UTD, lahko 

pričakujemo večjo aktivnost ljudi na trgu plačanega dela; drugič – v primeru uvedbe UTD, ki 

bi bil financiran z dodatno obdavčitvijo tistih z nizkimi dohodki, lahko pričakujemo, da bo ta 

hkrati spodbujal in odvračal ljudi od opravljanja plačanega dela; in tretjič – v primeru uvedbe 

UTD, ki ga Van Parijs imenuje UTD s pastjo, bi vpeljali mehanizem, ki bi ljudi demotiviral 

za opravljanje plačanega dela. Na tej točki je smiselno posebej poudariti, da tudi takrat, ko bi 

UTD ljudi odvračal od opravljanja dela, ne bi odvračal vseh ljudi, temveč le tiste z najnižjimi 

dohodki oziroma revne. Zato nasprotujemo tistim kritikom UTD, ki ugovarjajo, da bi uvedba 

le-tega pomenila vsesplošen izstop delavcev iz trga dela. Sheme Van Parijsa dokazujejo tudi, 

da učinek UTD na trg dela zavisi od višine in obsega UTD ter načina njegovega financiranja. 

Izraziti moramo nestrinjanje s splošnim prepričanjem, da je UTD lahko le eden in da se tudi 

njegov vpliv na trg dela lahko odrazi le na točno določen način. 

Kot smo že ugotovili, lahko ima UTD zelo raznolike učinke na trg dela. Medtem ko se njegov 

vpliv lahko odraža v spodbujanju revnejših k aktiviranju na trgu plačanega dela, se mi želimo 
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osredotočiti na vprašanje odvračanja od opravljanja zaposlitve zaradi implementacije UTD. V 

podpoglavju, v katerem problematiziramo vprašanje kršenja načela vzajemnosti s strani UTD, 

smo izpostavili primer Kanade, ki je uporaben še na tem mestu, saj potrjuje drugo možnost. V 

70-ih so v Kanadi izvedli eksperiment oz. verzijo zajamčenega letnega dohodkom (GAI) – t.i. 

Mincome – pri tem so skušali ugotoviti, ali ima GAI resnično negativen vpliv na iniciativo za 

vstop na trg dela med dela zmožnimi ljudmi. Rezultati so pokazali, da ima takšen dohodek 

zelo majhen vpliv na vstop ljudi na trg dela – le en odstotek med moškimi, tri med ženami ter 

pet odstotkov med neporočenimi ženskami (Mulvale 2008, 6). S tem, ko podpiramo možnost 

izstopa določenega števila ljudi iz trga dela v primeru uvedbe UTD, ne zagovarjamo, da je to 

edina možnost. Kar skušamo pokazati, je, da ni smiselno zagovarjati, da nekatere sheme UTD 

ne bi demotivirale določenih skupin ljudi za prispevanje na trgu dela – v končni fazi tovrsten 

vpliv implementacije in izvajanja UTD na trg dela ni nujno negativen. Še več, izkaže se lahko 

tudi kot pozitiven. 

Naše stališče podpira Van Parijs (2004c, 35), po katerem je nesmiselno »zanikati, da tovrstne 

sheme (…) zmanjšujejo pripravljenost delavcev za sprejemanje in opravljanje slabo plačanih 

delovnih mest, s tem pa tudi delodajalcev za njihovo načrtovanje in odpiranje« – pri čemer še 

dodaja, da bi odgovor na ugovor, da bi bili učinki UTD na ponudbo delovne sile nasprotni od 

zaželenih, moral biti: »In kaj potem?«, kar avtor argumentira s tem, da povečanje ponudbe 

delovne sile ni cilj, saj si nihče ne želi zgarane družbe. Strinjamo se z njegovim prepričanjem, 

da bi ljudje morali imeti možnost – ki jo predstavlja UTD – skrajšanja delovnega čas ali celo 

prekinitve zaposlitve, da bi lahko recimo poskrbeli za otroke ali starejše sorodnike; na takšen 

način bi se izboljšal »človeški kapital naslednje generacije«. Problematiko vpliva UTD na trg 

dela smo obravnavali, ker nam razkrije naravo odnosa med UTD in ideologijo dela. 

Da bi preučili odnos med UTD in ideologijo dela se je smiselno vrniti k opredelitvi ideologije 

dela, ki smo jo podali že v četrtem poglavju. Ideologijo dela smo definirali kot paradigmo, po 

kateri morajo biti vsi člani družbe zaposleni, da bi na takšen način prispevali k družbi ter zato 

imeli določene pravice iz tega naslova. Ideologija dela veže pravice in dolžnosti posameznika 

na opravljanje plačanega dela. Na tem mestu moramo to definicijo navezati na Van Parijsovo 

stilizirano predstavitev UTD in z njim povezanih shem. Pri analizi njegovih sedmih shem, pri 

čemer smo jih izpostavili zgolj pet, smo – glede vpliva, ki ga ima UTD na trg dela – ugotovili 

predvsem naslednje. Ob upoštevanju obsega, višine in načina financiranja UTD lahko trdimo, 

da bi uvedba UTD lahko rezultirala v odvračanju ljudi od zaposlitve – tj. v demotivaciji za 
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vključevanje na trg dela – ali nasprotno v njihovem spodbujanju k opravljanju zaposlitve, kar 

pomeni večjo aktivnost ljudi na trgu plačanega dela. Kot smo že poudarili, lahko pričakujemo 

tudi sočasno spodbujanje in odvračanje ljudi od zaposlitve. 

Če ideologijo dela razumemo kakor ideologijo, po kateri morajo biti vsi zaposleni, da bi tako 

lahko prispevali in prejemali, potem je UTD, ki bi ljudi demotiviral za opravljanje zaposlitve, 

nezdružljiv z ideologijo dela. In obratno: UTD, ki bi ljudi spodbujal k aktivnem vključevanju 

na trg plačanega dela, je združljiv s tovrstno ideologijo. Na tem mestu je smiselno ponovno 

opozoriti, da v prvem primeru ne bi bili priča vsesplošnemu izstopu delavcev iz trga dela, saj 

bi takšen UTD za opravljanje zaposlitve demotiviral zlasti revne in ne vseh članov družbe. A 

kljub temu ni smiselno zagovarjati, da UTD ne bi imel nikakršnega učinka na preostale člane 

družbe. Še več – trdimo, da se v primeru njegove uvedbe ne bi zmanjšala zgolj pripravljenost 

delavcev za sprejemanje in opravljanje slabo plačanih delovnih mest, kot poudari Van Parijs. 

Prepričani smo, kar bomo skušali razložiti v nadaljevanju, da bi UTD prispeval k osvoboditvi 

in demokratizaciji delovnih mest, kajti z njegovo uvedbo bi prišla do poudarka tudi druga plat 

dela, tj. praxis ali tista dejavnost, ki ima cilj v sebi. Pri tem delo – s tem mislimo predvsem na 

zaposlitev –, ki ima cilj zunaj sebe, ne bi predstavljalo splošno vrednoto ali tisto dejavnost, ki 

predstavlja osrednjo družbeno vez. Iz zgoraj zapisanega sklepamo, da ideja UTD v določeni 

meri vsekakor nasprotuje ideologiji dela, a ne moremo trditi, da je povsem nezdružljiva z njo. 

Četudi UTD lahko spodbuja posameznike k vključevanju na trg dela, obenem predstavlja tudi 

alternativno politiko, ki limitira ideologijo dela. 

8.2 Nepolitičen in nedemokratičen značaj človeka 

Vse bolj očitno je, da se država in s tem politično v vse večji meri podrejata kapitalu. Pri tem 

se lahko opremo na številne avtorje, od katerih lahko izpostavimo Offeja (1985b, 60–61), ki 

trdi, da se v prvem svetu država ne podreja kapitalu zaradi strahu pred visoko brezposelnostjo 

in socialnimi nemiri, ampak zato, ker je njeno preživetje med drugim odvisno od akumulacije 

kapitala. Dodajamo, da v nekaterih primerih ne moremo govoriti zgolj o odvisnosti države od 

kapitala, ampak celo o sožitju med njima. Prakse podrejanja države s strani kapitala je možno 

zaslediti tudi v državah tretjega sveta, na kar jasno opozori Badalič (2010, 219), ki zagovarja, 

da je politično delovanje tretjega sveta »izpodrinjeno in nadomeščeno z ideologijo gospostva 

svetovnega trga (…). Ekonomija je izpodrinila politiko« – saj je politično, družbeno-civilno, 

kulturno ali ekološko je upoštevano le znotraj gospodarskega. Čeprav se v osnovi strinjamo z 

njim, nasprotujemo njegovi predpostavki o eliminaciji politike s strani ekonomije. Trdimo, da 
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si je ekonomija podredila politiko in jo preoblikovala v nedemokratično. Nadvlada ekonomije 

ne pomeni smrti politike, temveč njeno zlorabo za namene, ki niso v interesu državljanov oz. 

delavcev in koristijo izključno interesom kapitala. 

Da je vprašanje podrejanja in zavračanja političnega pomembno, izpostavlja Andrew Gamble 

(2006, 110–111), po katerem je politika dejavnost, ki »ustvarja politični svet, znotraj katerega 

skuša skupnost obvladovati svojo usodo«, medtem ko endizem ponuja naslednje vizije usode, 

ki zavračajo politiko: enodimenzionalno družbo, globalni trg in tehnološko državo.246 Njegov 

pogled na problematiko podrejanja političnega je preciznejši, kajti ne zajema le ekonomskega 

vidika.247 Preostala vidika na tem mestu ne obravnavamo podrobneje, ker smo ju – vsaj delno 

– izpostavili že v predhodnem besedilu. Na tej točki je bolj smiselno predstaviti Gamblovo 

razumevanje usode, ki zavrača vsakršno možnost politike, ki omogoča progresivni napredek. 

Strinjamo se z njim, da usodo ponavadi razumemo kakor predestinacijo. »Biti fatalist pomeni 

verjeti, da so dogodki vnaprej določeni, tako da ni možen noben drugačen izid; pomeni živeti 

brez upanja, da lahko človeško dejanje prinese kakršnokoli spremembo.« Torej, za totalitarno 

ter enodimenzionalno prihodnost zadošča že »tihi obup popolnoma individualiziranega sveta, 

v katerem ni več možnosti angažmaja v kakršnem koli kolektivnem projektu« (Gamble 2006, 

13, 16–17, 20) – zato ni presenetljiva ugotovitev Pikala (2006, 40, 139), da politika »postaja 

dolgočasna in ničeva, brez pravega zanimanja državljanov, ki kažejo svoj prezir do nje z vse 

večjim upadanjem števila ljudi, ki se udeležijo volitev, pridružijo političnim strankam ali vsaj 

ostajajo na tekočem s političnim dogajanjem« – zato alternativo, ki je možna tako znotraj kot 

zunaj kapitalistične proizvodnje, predstavlja že vsaka re-politizacija politike. 

Spoznanje, ki ga omenja Pikalo, je pomembno, vendar ne upošteva, da se politika dogaja tudi 

onstran institucij parlamentarne demokracije, kar najbolje dokazujejo razna alterglobalistična 

gibanja. Kar skušamo poudariti, je, da se politično ohranja kljub njegovem zavračanju. Še več 

– ravno nasprotovanje političnemu lahko prispeva k njegovi eskalaciji.248 

Ker fatalist nima prave želje po alternativah, je politično neaktiven ali pa je njegovo politično 

delovanje usmerjeno k ohranjanju statusa quo. Zato zavračanje alternativnih politik – kakršna 

je politika UTD – pomeni dejansko sprejemanje fatalističnega odnosa do sveta. Pri tem lahko 

                                                           
246 Podrobneje glej Gamble (2006, 111, 116–117, 122, 126). 
247 Obenem se zaveda tudi pomena politike in možnosti njenega vpliva na globalni trg. 
248 »Vse dokler bo obstajala politika, usoda ne bo nekaj zacementiranega« (Gamble 2006, 20). 



184 

 

dodamo, da političnega delovanja niso nezmožni le tisti, ki se vdajo v usodo, ampak tudi tisti, 

ki niso aktivni državljani, temveč so neaktivni opazovalci. 

Pri tem izhajamo iz trditve Richardsa (1997a, 179), da danes participiramo kot opazovalci, saj 

beremo knjige, poslušamo glasbo, kritiziramo slike in obiskujemo gledališča, kar je posledica 

delovanja kapitalizma, ki je ustvaril strokovnjaka in uničil posameznika. Če smo natančnejši, 

je kapitalizem uničil državljana, kajti posameznik ni aktiven in ne ustvarja; ker ne piše knjig, 

ne ustvarja glasbe, ne riše slik in igra gledaliških predstav – le opazuje. Vendar opazovalci, za 

razliko od državljanov, politično ne delujejo ali – če uporabimo besede Negrija in Hardta – ne 

vplivajo. Avtorja bi se najverjetneje strinjala z našim opozorilom, da se politika lahko dogaja 

onstran institucij parlamentarne demokracije. Zagovarjata celo, da so družbeni boji ključni 

ustvarjalci novih, alternativnih politik, kar pojasnjujeta na naslednji način. 

Vpliv (affect), ki poteka od spodaj kot produkt bojev, je v centru postmodernosti – nič nima z 

uporabno vrednostjo, saj ni merilo, temveč je moč delovanja, tj. transformacije, prilaščanja in 

svobode. Podobno kot Richards zagovarjata, da »naše družbeno življenje (…) je preplavljeno 

z impotenco delovanja, s frustracijo neustvarjanja« (Negri in Hardt 1999, 84–88). Trdimo, da 

lahko impotenco delovanja, o kateri govorita Negri in Hardt, pripišemo tudi potrošnikom. 

Ideji suverenega potrošnika kot subjekta politične akcije nasprotuje ideja potrošnika kot žrtve 

potrošniškega kapitalizma – po Ransomu je osrednja razlika med družbo dela ter potrošniško 

družbo ta, da dejavnost potrošnje ponuja višjo stopnjo avtonomije kot dejavnost dela. Vendar 

družbeni aktivizem v potrošniški družbi ne kritizira logike produktivizma – sodobni aktivisti, 

ki ciljajo na posebna moralna in etična vprašanja ter ne na politična in ekonomska vprašanja 

znotraj praks potrošništva, direktno ne izzovejo načel potrošniške etike, zato tudi ne ponudijo 

resničnih alternativ (Ransome 2005, 112–113, 178). Kot smo poudarili že v uvodnem delu, se 

strinjamo s predpostavko, da potrošniki nikoli niso aktivni državljani, ki bi delovali politično, 

saj svobodna izbira med produkti in storitvami ne more odtehtati svobodne izbire naše usode.  

Pri tem, ko smo problematizirali politično neaktivnost fatalistov, opazovalcev in potrošnikov, 

nismo želeli zagovarjati, da mora politično neaktivnost posameznika nadomestiti kakršna koli 

aktivnost. Še več, strinjamo se namreč z Žižkom, da je problematična tudi psevdoaktivnost in 

ne le pasivnost posameznika, kajti tudi ta je lahko posebna oblika politične participacije, kar 

Žižek jasno poudari z naslednjimi besedami: 
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Današnja grožnja ni pasivnost, ampak psevdoaktivnost, nuja "biti aktiven", "participirati", 

maskirati, maskirati Ničevost tistega, kar se dogaja. Ljudje vseskozi intervenirajo, "nekaj 

počnejo" (…), ampak resnično težavna stvar se je umakniti, se izvzeti iz tega krogotoka. 

Tisti na oblasti pogosto raje vidijo "kritično" participacijo, dialog, kot pa molk – da nas le 

vpotegnejo v "dialog" in prekinejo z našo zloveščo pasivnostjo. Neparticipacija volivcev je 

torej pravo politično DEJANJE: nasilno nas sooči s praznoto današnjih demokracij. Včasih 

je največje nasilje prav v tem, da ne storimo ničesar (Žižek 2007, 173). 

Zaradi nezmožnosti delovanja in nerazumevanja političnega kakor interesa v javne zadeve, se 

ljudje zanimajo zgolj za privatno sfero – želijo si imeti zaposlitev, s katero bi lahko izboljšali 

življenjski standard. S tem – kot pravi Arendtova – postajajo pohlevna množica za totalitarno 

vladavino (Lenz in Postl 2005, 144). Podobno stališče kot Lenzova in Postlova zagovarja tudi 

Anthony (1977, 7), po katerem se najpomembnejše razlike med demokracijami in tiranijami –

kar zadeva državljane – izražajo v delu. Pri tem je smiselno izpostaviti še Patemanovo (2007, 

4), ki opozarja, da je oblastna struktura zaposlitve nedemokratična, čeprav za zaposlitev, ki je 

območje hierarhije ter podrejenosti v t.i. demokratičnih družbah, celo verjamemo, da je nujna 

za demokracijo. Strinjamo se z Lenzovo ter Postlovo, da odsotnost politike pomeni odsotnost 

demokratičnega, pri čemer še dodajamo, da enako velja za prisotnost politike, ki je podrejena 

kapitalu.249 Hkrati menimo, da vsako delo ne dovoljuje demokratičnega življenja, kar še zlasti 

velja za zaposlitev. Drugi avtorji naredijo nadaljnji korak, saj vzrok za nedemokratičen značaj 

človeka ne iščejo le v zaposlitvi, ki jo ta opravlja, temveč menijo, da je razlog potrebno iskati 

tudi na strukturni ravni. 

Pri tem lahko omenimo Lazzarata (2012, 171–172), po katerem je antidemokracija značilnost 

ekonomije dolga – po njegovem mnenju neoliberalizem onemogoči predstavniške institucije; 

zaradi tega odločitve namesto demokracij sprejemajo oligarhije, plutokracije ter aristokracije. 

Če upoštevamo še negativne posledice obsežnih družbenih transformacij, kamor štejemo tudi 

transformacijo od fordističnega k postfordističnem delu, ki zahteva bolj prožno delovno silo, 

dobi problematika nepolitičnega, nedemokratičnega značaja človeka novo dimenzijo. Pri tem 

se lahko opremo na Standingovo opozorilo o nepolitičnosti in nedemokratičnosti prekariata. 

Avtor opozarja, da mora biti prekariat neskončno prilagodljiv. Zaradi tega število ljudi, ki so 

odtujeni, tesnobni in jezni, narašča, kar se kaže tudi v politični neparticipaciji. Prekariat je 

                                                           
249 Podobno prepričanje zagovarja tudi Žižek (2009, 53), po katerem smo nekoč verjeli v neločljivo povezanost 

kapitalizma in demokracije, medtem ko imamo danes opraviti s pojavom avtoritarnega kapitalizma. 
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nevaren razred, saj njegove notranje napetosti ščuvajo ljudi drug proti drugemu. Zato številne 

ljudi pritegnejo politike, ki so populistične in neofašistične. Standing še trdi, da so te politike 

posledica vitke demokracije, zaradi katere so državljani izključeni iz političnega delovanja 

(Standing 2011, 24–25, 131). Podobno opozorilo poda tudi Rifkin (2007, 73), po katerem vse 

večja brezposelnost vodi v socialne nemire ter v krepitev neofašističnih političnih gibanj, kar 

potrjujejo volilni uspehi skrajnih desničarjev različnih evropskih držav. Vitka demokracija, ki 

jo problematizira Standing, je po našem mnenju posledica vitke postfordistične proizvodnje – 

le-ta spodbuja prekarne delovne odnose in brezposelnost. Vitka postfordistična proizvodnja je 

bistveno drugačna od fordistične proizvodnje – le-ta je delavcem na zahteve delavskih gibanj 

priznavala določene delavske pravice. Te se ohranjajo še danes, a so v postfordističnem svetu 

kršene v vse večji meri. A ta ugotovitev ni nepomembna, kar najlažje pojasnimo s povezavo 

med zatonom delavskega gibanja in vzponom fašizma, ki jo zagovarja Ernesto Laclau. 

Fašizem je rezultat dvojne krize. Prvič, fašizem je posledica krize bloka moči, ki ni sposoben 

absorbirati ter nevtralizirati svoja protislovja z ljudstvom skozi tradicionalne kanale. Drugič, 

fašizem je tudi rezultat krize delavskega razreda, ki ni zmožen hegemonizirati ljudske boje ter 

združiti ljudsko-demokratično ideologijo ter revolucionarne razredne cilje, ki bi bili skladni s 

politično in ideološko prakso. Delavski razred se dominiranim razredom ne zmore predstaviti 

kot hegemonska ljudska alternativa. Laclau skuša poiskati razlog za krizo delavskega razreda 

v ekonomizmu. Dosežek fašizma je množična mobilizacija, prilagojena potrebam kapitala, ter 

proizvodnja interpelacij, ki ovirajo identifikacijo ljudstva ter delavskega razreda.250 Fašizem 

se vzpostavi, ker delavski razred zapostavi areno ljudsko-demokratičnega boja (Laclau 1977, 

115, 119, 124–125, 128). S tem, ko izpostavljamo pomen povezave med zatonom delavskega 

gibanja in vzponom fašizma, želimo poudariti, da je množica delavcev, ki je politično pasivna 

in psevdoaktivna – če uporabimo Žižkove besede – bolj dovzetna za neofašistične ideje. UTD 

se spopade z negativnimi posledicami vitke postfordistične proizvodnje, kot sta brezposelnost 

in prekarnost, ter posledično zavira razvoj vitke demokracije. Ker bi kljub naraščanju stopnje 

brezposelnosti uspel ohranjati socialni mir, bi zaviral tudi razvoj skrajno desničarskih idej. V 

nadaljevanju poudarjamo, da je nepolitičen in nedemokratičen značaj človeka mogoče omiliti 

ali razrešiti tudi z osvoboditvijo (od) odtujenih oblik dela, da bi na tak način stremeli k bolj – 

če uporabimo besede Tonyja Gibsona – svobodni ali zdravi družbi. 

                                                           
250 Po Laclau (1977, 128) ima delavski razred dvojno identiteto, tj. kot razred in kot »ljudstvo«. 
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8.3 Osvoboditev dela 

8.3.1 Svobodna družba 

Gibson definira svobodno, zdravo družbo251 kot tisto družbo, v kateri »ni družbene prisile, ki 

sili posameznika k delu«. V takšni družbi se družbeno potrebno delo ne izvaja zaradi občutka 

družbene dolžnosti, temveč zato, ker v njem uživamo. Vsaka družba, ki se opira na politično, 

ekonomsko ali moralno prisilo kakor osnovo proizvodnega procesa, je nezdrava, tj. suženjska 

družba (Gibson 1997, 110). Razlikovanje med zdravo oz. nezdravo družbo, ki ga izpostavi, ni 

nepomembno, saj nakazuje, da je razlika med njima med drugim razvidna v (ne)prisili k delu. 

Ali je nekdo prisiljen k opravljanju dela ali ne, je odvisno tudi od narave dela, ki ga nekdo 

opravlja. Iz izpostavljenega razlikovanja sklepamo, da obstoječa družba ni zdrava družba, saj 

nas le-ta – kljub zatonu družbe dela – še vedno spodbuja ter sili k opravljanju plačanega dela. 

Obstoječa družba ni nezdrava družba le zato, ker je nesvobodna družba, temveč tudi zato, ker 

je neenaka družba. Pri tem se nanašamo na stališče Mora (2009, 42), za katerega enakomerna 

porazdelitev dobrin – ki je po Platonu ključna za zdravo družbo – v kapitalizmu ni možna. To 

pomeni, da je zdrava družba tista družba, v kateri posameznik ni prisiljen k delu, in družba, ki 

omogoča enakomernejšo porazdelitev dobrin med vse člane družbe. UTD predstavlja pravico, 

ki ni pogojena z opravljanjem plačanega dela in pravico, katere namen je tudi enakomernejša 

porazdelitev dobrin med vse člane družbe. Zato trdimo, da UTD vzpostavlja pogoje za razvoj 

zdrave družbe. 

Doseganje enakomerne porazdelitve dobrin med vse državljane je pomembno predvsem zato, 

ker je – po Gibsonu (1997, 113) – posameznik v zdravi družbi proizvajalec in potrošnik. Radi 

bi poudarili, da dandanes živimo v nezdravi družbi, v kateri želimo trošiti ter v kateri narašča 

število ljudi, ki so brez zadostnih denarnih sredstev za potrošnjo – to so brezposelni, prekarni 

delavci in tisti, katerih delo ni prepoznano kot delo, ki je vredno plačila. Naraščajoči razkorak 

med človekovo zmožnostjo proizvodnje in potrebo po potrošnji napoveduje družbo, ki bo vse 

bolj nestabilna in nevzdržna. Preden bomo poskusili odgovoriti na vprašanje, kako osvoboditi 

delo, je smotrno izhajati iz Petrovićeve definicije svobode, s pomočjo katere lahko pojasnimo 

tudi, kakšna družba je svobodna družba in tako dopolnimo Gibsonovo razumevanje. Obenem 

bomo poskusili obrazložiti, zakaj lahko UTD družbo interpretiramo kot svobodno družbo. 

                                                           
251 Glej tudi Fromm (1970). 
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Petrović opredeli svobodo v naslednjih treh točkah. Prvič: »Svoboda ni nekaj izven tistega, ki 

svobodno biva, temveč njemu lasten način ali struktura bivanja.« Drugič: »Svobodno je lahko 

samo delovanje, s katerim človek spreminja svoj svet in samega sebe.« Tretjič: »Svobodno je 

samo delovanje, v kateri človek sam določa svoje delo« (Petrović 1986a, 142, 145–146). Ta 

definicija svobode – ki izhaja iz Marxa in je blizu našemu prepričanju – nam daje vedeti, da 

je svoboden tisti, ki sam določa pogoje svojega dela, in tisti, ki spreminja sebe in svoj svet. A 

ker bi UTD družba omogočila, da sami določamo svoje delo in spreminjamo sebe ter svet, v 

katerem živimo, po našem mnenju predstavlja svobodno družbo. To še ne pomeni, da so vsi 

državljani, ki prejemajo UTD, tudi svobodni. Pomeni le, da več kot je svobodnih državljanov 

in bolj kot so ti svobodni, bolj svobodna bo tudi UTD družba in nasprotno – naše prepričanje 

je podobno mnenju Petrovića, ki izpostavi jasno povezavo med osebno in družbeno svobodo. 

»Ni svobodne družbe brez svobodnih oseb (…). Tudi v svobodni družbi je posameznik lahko 

nesvoboden (…). Tudi v nesvobodni družbi je posameznik lahko svoboden.« Nasprotovanje 

tovrstni možnosti pomeni nasprotovanje možnosti preobrazbe nesvobodne družbe s pomočjo 

revolucionarne akcije. »Osebna in družbena svoboda sta neločljivo povezani, vendar je odnos 

med njima asimetričen« (Petrović 1986a, 149–150). 

8.3.2 Svoboda, politika in delo 

Na tem mestu je smiselno izpostaviti, da UTD družba kot svobodna družba ne bi zagotavljala 

svobodnega življenja vsakega posameznika, ampak bi mu omogočila boljše pogoje za aktivno 

politično delovanje. UTD družba ne bi podarila svobode. Po Petroviću (1986a, 149, 165, 171) 

svobode ni mogoče podariti posamezniku, osvojiti jo mora sam s svobodnim delovanjem, saj 

ni mogoče organizirati družbe, ki bi samodejno proizvajala dezalienirane posameznike, lahko 

pa ustvarimo družbo, ki bi spodbujala razvoj takih ljudi. Smiselno je izpostaviti tudi Žižkovo 

razumevanje paradoksne svobode, s katero želimo poudariti, da ideologija dela daje prednost 

specifični svobodi, medtem ko UTD preferira univerzalno svobodo. Po Žižku je svoboda: 

univerzalen pojem, ki vključuje več vrst (svobodo govora in tiska, svobodo vesti, svobodo 

trgovanja, politično svobodo itd.), a obenem, na ravni strukturne nujnosti, tudi specifično 

svobodo (delavca, ki na trgu svobodno prodaja lastno delo), ki spodkopava ta univerzalni 

pojem. To pomeni, da je ta svoboda pravo nasprotje dejanske svobode: s tem ko delavec 

"svobodno" proda svoje delo, izgubi svojo svobodo – prava vsebina (…) dejanja prodaje je 

delavčeva zasužnjenost kapitalu (Žižek 2010, 12–13). 
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Ideologija dela nas prepričuje, da je le specifična svoboda, kot je svoboda delavca, da na trgu 

prodaja svojo delovno silo, univerzalna svoboda. Svobodna zaposlitev dejansko ni svobodna, 

čeprav jo ideologija dela skuša prikazati kot takšno. Kot smo že izpostavili, je pravica do dela 

celo zapisana v Splošni deklaraciji človekovih pravic. A naša zaposlitev običajno spodkopava 

našo univerzalno svobodo, česar vsekakor ne moremo trditi za uvedbo UTD. 

Ekonomsko interpretacijo svobode, ki jo problematizira Žižek, izpostavita že Marx in Engels 

(2009, 115), ki sklepata, da s »svobodo razumejo znotraj zdajšnjih meščanskih produkcijskih 

razmerij svobodno trgovino, svoboden nakup in prodajo«. S kritiko ekonomske interpretacije 

svobode omenjenih avtorjev soglašamo. Če ideologija dela promovira specifično, ekonomsko 

interpretacijo svobode, ideja UTD spodbuja politično svobodo kot univerzalno svobodo – kar 

skušamo poudariti, je, da je svoboden lahko zgolj posameznik, ki deluje politično. Pri tem se 

opiramo na Arendtovo, ki vita activa – aktivno življenje, ki vključuje tri temeljne človeške 

dejavnosti: delo, ustvarjanje in politično delovanje – primerja z Aristotelovim bíos politikós – 

življenjem kot delovanjem v skupnosti. 

Aristotelovski pojem bíos politikós se od srednjeveškega pojma vita activa razlikuje po tem, 

»da je Aristotel z njim izrecno mislil samo področje političnega (…). V grškem pomenu niti 

delo niti ustvarjanje ne bi mogla tvoriti bíos (…), načina življenja, ki je vreden svobodnega 

moškega in se manifestira v svobodi; ker sta služila pripravljanju nujnega in produciranju 

uporabnega, sta bila nesvobodna, pod prisilo potreb in želja ljudi« (Arendt 1996, 16). Trdimo, 

da svobodno življenje posameznika omogoča politično delovanje, kot ga razume Arendtova, 

in bíos politikós, kot ga interpretira Aristotel. Obenem še dodajamo, da je politično delovanje, 

s katerim lahko ustvarjamo svobodnejšo družbo, skupnostno252 in javno253 delovanje.  

V nadaljevanju želimo obravnavali odnos med svobodo in delom, pri čemer bomo izhajali iz 

ugotovitev Ulricha Becka (2008, 11), ki zgodovinsko razloči naslednje tri dobe v odnosu med 

                                                           
252 Soglašamo s Petrovićem (1986a, 150, 186), da mora politika postati stvar celotne skupnosti, ne zgolj skupine 

posameznikov, saj zgolj ena svobodna oseba ni zmožna preobraziti nesvobodne družbe v svobodno. 
253 »Živeti samo privatno življenje pomeni predvsem živeti v stanju, ko smo (…) oropani možnosti, da storimo 

nekaj, kar je trajnejše od našega življenja.« Arendtova opozarja na izključujoč značaj privatnega, medtem ko »je 

javna dejavnost možna le tedaj, če je poskrbljeno za mnogo bolj nujne življenjske potrebe. To pa se je spet lahko 

zgodilo samo z delom« (Arendt 1996, 60, 66). Iz stališča Arendtove lahko sklepamo, da kdor ne zadovolji svojih 

 osnovnih življenjskih potreb, ni sposoben delovati svobodno in politično. UTD bi zadovoljil nujne življenjske 

potrebe, o katerih govori Arendtova, in s tem omogočil javno in posledično politično delovanje posameznika, ki 

ne bi zahtevalo opravljanja plačanega dela. 
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delom in svobodo ali političnim delovanjem: grški polis, moderno delo-demokracijo po drugi 

svetovni vojni ter možnost svobode in politike onstran družbe dela. 

Prvič, v antični Grčiji in Rimu je bila svoboda primarno interpretirana kakor svoboda od dela. 

Vsakdo, ki je moral opravljati delo ni bil le nesvoboden, temveč ni bil član družbe. Družba je 

bila definirana kot svet, ki je nasproten svetu dela. Družba je izvirala in obstajala zgolj v javni 

politični aktivnosti. Zato se je področje svobode pričelo onkraj sfere dela.254 Hkrati ne smemo 

zanemariti, da je bila antična Grčija suženjska družba, v kateri je svoboda manjšine osnovana 

na nesvobodi številnih družbeno izključenih (Beck 1992, 139; Beck 2008, 11).255 Avtorji, kot 

je Guy Standing (2011, 13), soglašajo z Beckom, da so nedržavljani delali, da so si državljani 

lahko privoščili praxis, ki ga razume kot reproduktivno dejavnost, ki krepi osebna razmerja. S 

tem ne želimo trditi, da je potrebno zasledovati ideale antične grške družbe – tovrstno družbo 

razumemo kot dokaz, da so svetovi onstran dejavnosti dela mogoči. Še več, prihodnja družba 

bi lahko imela relevantno prednost pred antično grško – če je bila nekoč svoboda državljanov 

odvisna od nesvobode sužnjev, bi v prihodnosti antične in moderne sužnje lahko nadomestila 

sodobna tehnologija. 

Drugič, v moderni delo-demokraciji, ki se vzpostavi po koncu druge svetovne vojne, plačano 

delo definira posameznika – zato nezaupanje do brezdelja narašča in doseže vrhunec z zmago 

družbe dela. Ideja delo-demokracije predpostavlja, da se demokratično življenje nanaša zgolj 

na vključenost državljana v plačano delo. Državljan je razumljen kot delavni državljan, kar je 

posledica političnega projekta po katastrofalni izkušnji fašizma po drugi svetovni vojni, ko je 

plačano delo postavilo temelje privatne in javne eksistence (Beck 2008, 12–13). Menimo, da 

je ideja delo-demokracije zgrešena, saj lahko zaposlitev razumemo kot dejavnost, ki politično 

aktivnega državljana pretvori v politično neaktivnega delavca. Ne glede na to se strinjamo, da 

brezposelni – in prekarni – ljudje običajno ne živijo svobodnega ter demokratičnega življenja 

zaradi manka socialne varnosti, ki jo zaposlitev vendarle lahko zagotavlja. To trditev podpira 

tudi Beck. 

Po Becku ni problematična brezposelnost milijonov ljudi, ampak je problematična prihodnost 

politične svobode in demokracije – zgolj ljudje, ki imajo varno službo, so državljani ali lahko 

                                                           
254 V antični Grčiji so svobodni moški izločiti poklice, »ki so služili življenju samemu in njegovemu ohranjanju, 

(…) delo, ki je bilo tako kot način življenja sužnjev podložno dvojni prisili, prisili življenja samega in ukazom 

gospodarja« (Arendt 1996, 15). 
255 Da bi se državljani lahko ukvarjali z upravljanjem skupnosti, so delo naložili sužnjem (Lafargue 1985, 74). 
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postanejo državljani, ki ustvarjajo in živijo demokracijo. Brez materialne varnosti ni politične 

svobode in posledično demokracije, temveč zgolj grožnja novih in starih totalitarnih režimov 

(Beck 2008, 13–14). Čeprav se morebiti zdi, da je naše stališče nekonsistentno, ko zaposlitev 

označimo kot nedemokratično dejavnost in hkrati priznavamo pomen, ki ga ima zaposlitev za 

doseganje demokratičnega življenja, trdimo, da stališče, ki ga zagovarjamo, ni problematično, 

temveč je zgolj posledica paradoksa družbe dela, ki ga že živimo in ga obrazloži Beck. 

Tretjič, družba dela dosega lastne tehnološke ter ekonomske omejitve, zato se nahajamo pred 

paradoksom družbe dela: delo je v centru družbe, medtem ko želi družba izločili čim več dela 

(Beck 2008, 14). Zato Beck napoveduje možnost svobode in politike onstran družbe dela. Na 

tem mestu podpiramo Christensena (2000, 13–14), po katerem bi morali ustvariti povsem nov 

ideološki red, ki bi se namesto boja za plačano delo boril za vpeljavo UTD. Menimo, da UTD 

predstavlja branik demokracije, saj varuje našo eksistenco in na takšen način spodbuja razvoj 

politično aktivnega in svobodnega državljana. Podobnega mnenja je tudi Fromm (1970, 270–

271), po katerem UTD ne predstavlja le začetek dejanske svobode dogovora med delavcem in 

delodajalcem, ampak tudi začetek svobode v medsebojnih odnosih vsakdanjega življenja – to 

pomeni, da bi »službeno in privatno ekonomsko nasilje nadomestila svoboda delovanja«. 

Ne glede na to se v obstoječi družbi ohranja strah pred svobodo, katerega vzrok lahko iščemo 

v samem paradoksu družbe dela, zaradi katerega se, če ima Beck (2008, 15) prav, želi v pozni 

družbi dela povrniti ideal polne zaposlenosti. Zaradi strahu pred svobodo se zatekamo k delu, 

kar je problematično z vidika, ki ga izpostavlja Black (1991) – posameznik, ki je vse življenje 

podrejen delu, je psihološko zasužnjen, zato je nezmožen avtonomnega delovanja. Enako trdi 

še Petrović (glej 1986a, 138–140), za katerega beg od svobode predstavlja osnovo za širjenje 

fašizma. Kot smo že izpostavili, posameznik, o katerem piše Black, ni sposoben progresivnih 

družbenih sprememb. Verjamemo, da je nepolitičen in nedemokratičen značaj človeka možno 

omiliti ali razrešiti tudi z osvoboditvijo (od) odtujenih oblik dela. Da bi lahko razumeli, kaj je 

osvobojeno delo, si lahko pomagamo z njegovim razlikovanjem od neosvobojenega dela – pri 

tem izhajamo iz definicije Bjørna Gustavsena. 

  



192 

 

8.3.3 Praxis: osvoboditev (od) odtujenega dela 

Osvobojeno delo je tisto »delo, kjer solidarnost do drugih okoli skupnega vzroka in vzajemna 

informacija med enakimi partnerji omogočata osnovo za tisto, kar mora biti storjeno« – delo, 

ki je neosvobojeno delo, pa je predvsem »delo, ki poteka v družbenih strukturah, za katere sta 

značilna centralizacija in nadzor«.256 To pomeni, da je osvoboditev dela »postopen proces, pri 

katerem delavci prinesejo več in več zadev pod lastno kontrolo« ter ga morajo izvesti delavci 

sami. Če birokrati, strokovnjaki in politiki verjamejo v svojo zmožnost reševanja problemov, 

pa se ljudje raje obrnejo na oblasti in strokovnjake, ki pogosto niso zmožni niti konstruktivno 

pristopiti k problemom. Ljudje bi morali verjeti v lastno zmožnost reševanja problemov, da bi 

lahko izvedli proces osvoboditve – strukture družbenih centrov niso kos problemom današnje 

družbe, temveč jih celo generirajo, kajti iz ljudi naredijo objekte odločitev in nadzora drugih. 

Če želimo poiskati alternativne oblike organizacije dela, je potrebno izbrati pristop od spodaj 

(Gustavsen 1979, 341–342, 353–355). Gustavsen potrjuje naše prepričanje, da je nepolitičen 

in nedemokratičen značaj človeka možno razrešiti le z osvoboditvijo dela in ne z odrekanjem 

avtonomnega političnega delovanja človeka. 

Enako stališče zagovarja Arendtova (1996, 229), ki svobodno delo razlikuje od suženjskega – 

avtorica opozori, da »glavna razlika med suženjskim delom in svobodnim delom ni v tem, da 

delavec uživa določene individualne svoboščine – svobodo gibanja, poklicno svobodo (…) –, 

temveč v tem, da je (…) popolnoma politično emancipiran«. Iz njenega stališča sklepamo, da 

resnično svobodno delo dovoljuje politično emancipacijo delavca in nasprotno: le delavec, ki 

je politično emancipiran, lahko izvaja svobodno delo. Izpostavimo lahko tudi Schoolmanovo 

interpretacijo svobodnega dela kot neutilitarističnega dela, ki jo lahko uporabimo kot zagovor 

za vpeljavo UTD. 

Svobodno in neodtujeno delo zahteva izgon utilitarističnega značaja dela. Prvi pogoj svobode 

je namreč, da je človek, ko proizvaja, osvobojen fizične potrebe. Tak človek lahko nadaljuje s 

proizvodnjo objektov, ki jih je proizvajal, ko je obstajala potreba po tem. Utilitaristično delo 

ni prostovoljno, temveč je prisilno delo. V svobodni družbi delovanje človeka določa njegova 

                                                           
256 Centralizacija naj bi bila pomembna zaradi koordinacije napora ljudi, medtem ko naj bi bil nadzor potreben 

zaradi nezaupanja do posameznika in zaradi njegove nevednosti ter zato nezmožnosti avtonomnega odziva. 



193 

 

svobodna volja, ne materialne potrebe (Schoolman 1973, 297–300).257 UTD bi nas osvobodil 

fizične potrebe, s čimer bi zagotovil prvi pogoj svobode. S tem ne želimo trditi, da ob uvedbi 

UTD ljudje ne bi več proizvajali, temveč skušamo izpostaviti, da bi imeli možnost izbire med 

utilitarističnim delom in svobodnim delom oziroma delom, ki je manj utilitaristično. Menimo, 

da lahko delo – na tem mestu mislimo zlasti na različne oblike plačanega dela – osvobodimo 

s pomočjo UTD. Problematiziramo lahko še človeško dejavnost praxis, katero izpostavimo v 

prvem poglavju in jo zgoraj omenjeni avtorji zgolj nakažejo. Pri tem sledimo Petroviću, ki se 

– kakor eden najpomembnejših filozofov jugoslovanske marksistične praxis filozofije – opira 

na Marxa. 

Po Marxu258 se človek od živali ne razlikuje le po neki posebni lastnosti, ampak »po celotnem 

načinu in strukturi bivanja«. Človek torej ni niti racionalna žival (animal rationale) niti žival, 

ki izdeluje orodja (toolmaking animal), človek je praksa. Zato Marx poziva k stvaritvi družbe, 

v kateri človek ne bo samoodtujena ekonomska žival, temveč bo »svobodno ustvarjalno bitje 

prakse«. Petrović razume prakso kot dejavnost človeka, ki je zavedna in svobodna (Petrović 

1986a, 34, 54, 92–93).259 Da bi lahko pojasnili dejavnost praxis, je potrebno poudariti njeno 

razlikovanje od dejavnosti dela oziroma odtujenega dela, kot ga ponujata Marx in Marković. 

Prvi v Ekonomsko-filozofskih spisih ločuje praxis od dela – pri čemer je praxis svobodna ter 

ustvarjalna dejavnost, delo pa dejavnost, ki odtuji praktične človeške dejavnosti. Če je praxis 

stvar svobode, je delo stvar nuje. Svobodo razume v pozitivnem smislu, saj poudari kreativni 

moment svobode (Vodovnik 2011, 113). Marković v knjigi From Affluence to Praxis iz leta 

1974 razdeli človeško dejavnost na odtujeno delo, delo in praxis, kot pojasnjuje Vodovnik: 

Medtem ko je odtujeno delo aktivnost, ki posamezniku onemogoča realizacijo njegovih 

potencialov in zadovoljitev njegovih potreb, je delo nevtralen koncept, ki se nanaša na 

instrumentalne aktivnosti, nujne za človekovo preživetje in razvoj. Delo lahko po 

Markoviću postane praxis – torej idealna aktivnost, ki posamezniku omogoča realizacijo 

                                                           
257 S Schoolmanom bi se strinjal Marcuse, ki trdi, da »tisti, ki posvetijo svoja življenja preživljanju, so nezmožni 

živeti človeško življenje«. Obenem še dodaja, da »če ljudje ne bi več morali potrošiti svoja življenja v kraljestvu 

nujnosti«, bi bil človeški obstoj univerzalen (Marcuse 2002, 133–134). 
258 Gajo Petrović verjame, da ne obstajata različna in medsebojno nepovezana Marxa, čeprav se je njegova misel 

stalno spreminjala. »"Mladi" in "stari Marx" je v bistvu eden isti« (Petrović 1986a, 44, 48). Ker soglašamo s to 

predpostavko o neločljivosti obeh Marxov, smo ji sledili tudi v našem delu. 
259 Za Vodovnika (2011, 111), ki izhaja iz Petroviča, je praxis »svobodna, univerzalna in kreativna dejavnost, s 

katero človek ustvarja in spreminja svet in posledično sebe«. 
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njegovih optimalnih potencialov (…) –, vendar samo tedaj, ko je svobodno izbrano in ko 

posamezniku omogoča samorealizacijo in maksimizacijo njegovega kreativnega potenciala 

(Vodovnik 2011, 113). 

Stališče Markovića, da lahko odtujeno delo pod določenimi pogoji postane praxis, podpiramo 

in zagovarjamo, da lahko mehanizem UTD predstavlja pogoj tovrstne transformacije. UTD bi 

namreč omogočal izbiro med praxis in odtujenim delom ter ne le odločitev med zaposlitvijo 

in brezposelnostjo. Pri tem ni težko napovedati, da bi se velika večina ljudi odločila za praxis, 

saj bi – po besedah Markovića – omogočal realizacijo njihovih optimalnih potencialov. Zato 

predpostavljamo, da bi bila UTD družba družba svobodnih ustvarjalnih bitij prakse – pri tem 

ne trdimo, da bi UTD družba kot praxis družba povsem eliminirala vse oblike odtujenega 

dela. Kar skušamo poudariti, je, da bi uvedba UTD prispevala k osvoboditvi odtujenega dela, 

k njegovem omejevanju in obenem tudi k osvoboditvi ljudi od takšnega dela. V nadaljevanju 

zagovarjamo, da ima UTD tudi potencial demokratiziranja delovnih mest oz. odtujenega dela. 

8.4 Demokratizacija dela 

Z vprašanjem demokratizacije delovnih mest se ukvarjata Martin Beirne ter Harvie Ramsay –

pri tem ugotovita, da imajo menedžerji in delavci različen pogled na sodelovanje delavcev pri 

odločitvah. Prvi predpostavljajo, da so njihove politike v interesu vseh zaposlenih v podjetju, 

zato je neracionalnim delavcem potrebno vsiliti politike, ki so nujne (Beirne in Ramsay 1992, 

30). Verjamemo, da je takšen pogled, ki delavce izključuje iz procesa odločanja na delovnem 

mestu, problematičen, saj predpostavlja, da so enostranske odločitve s strani nadrejenih tudi v 

interesu zaposlenih. Še več – prepričani smo, da so interesi menedžerjev pogosto v popolnem 

nasprotju z interesi delavcev, kar potrjujeta tudi omenjena avtorja. 

Če je osnovni cilj podjetja dobiček in rast, pa demokracija daje prednost pravicam delavca in 

ne profitu. Pri tem demokracija pomeni, da so delavci dejansko zmožni vplivati na politiko.260 

Zato povsem soglašamo z njunim stališčem, da višja stopnja avtonomije delavca pri izvajanju 

delovne naloge ne izpolni tega pogoja (Beirne in Ramsay 1992, 31). Previdna sta tudi Jürgens 

(1992, 216), po katerem sodelovanje delavcev in avtonomija skupine v japonskih podjetjih še 

ne signalizirata demokratične organizacije, ter Hy Kornbluh. 

                                                           
260 Hy Kornbluh (1984, 94) demokracijo na delovnem mestu razume kot »sredstvo povečanja neposrednega ali 

posrednega nadzora delavcev, ki ga imajo nad odločitvami, ki vplivajo na njihova življenja« (Kornbluch). 
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Avtor izpostavlja porast sodelovanja delavcev pri odločitvah, ki vplivajo na njihova delovna 

življenja. Sodelovanje delavcev je celo v interesu vodstva zaradi povečanja produktivnosti in 

povečanja kvalitete delovnega življenja odtujenega, nemotiviranega delavca ter boja proti tuji 

konkurenci. S tem pristopom skuša vodstvo povečati lojalnost delovne sile in jo tako odvrniti 

od sindikatov (Kornbluch 1984, 88, 94).261 Jürgens ter Kornbluh enako kot Beirne in Ramsay 

poudarita, da spodbujanje odločanja delavcev ni nujno v interesu delavcev, temveč v interesu 

vodstev podjetij po maksimiranju dobička. A slednja dva za razliko od Jürgensa in Kornbluha 

podata tudi kriterije, ki morajo biti izpolnjeni za demokratizacijo delovnega mesta.262 Trdimo, 

da je bolj pomembno vprašanje, ali za odpravo odtujenih oblik dela zadostujejo demokratične 

organizacijske reforme delovnih mest ali pa so potrebne celo radikalne sistemske spremembe. 

Najprej omenjamo stališče Judith Buber Agassi (1986, 271), po kateri lahko odtujeno delo, ki 

človeka psihološko, mentalno, intelektualno in tudi psihosomatsko poškoduje, odpravimo že 

z vpeljavo demokratičnih struktur na delovnem mestu – tj. brez radikalnih sprememb sistema. 

Prepričani smo, da demokratične organizacijske reforme delovnega mesta niso zadostne, saj – 

kot manifestacije ideologije dela – želijo doseči predvsem večjo učinkovitost delavcev ter ne 

humanizacije delovnega mesta,263 za katero so potrebne bolj korenite sistemske spremembe. 

Podobno stališče zavzame Sankowski. 

Tudi Sankowski zagovarja, da demokratizacija dela ne bi v celoti izničila institucionaliziranih 

nedemokratičnih praks, čeprav bi prispevala k demokratičnem napredku družbe. »Realizacija 

resnične demokracije zahteva transcendenco organizacije kapitalističnega dela,« je prepričan 

Sankowski, za katerega je argument za demokratizacijo dela tudi argument proti kapitalizmu. 

Potrebno je kritizirati vse avtoritarne ekonomske organizacije – kapitalistične ali socialistične 

družbe. Tako je jugoslovanska družba poleg avtoritarnega državnega aparata vključevala tudi 

demokratizacijo skozi samoupravljanje delavcev (Sankowski 1981, 228–229, 234, 236, 238–

239, 241). Pri tem dodajamo, da tudi delovno mesto ni le demokratično ali avtoritarno, ampak 

                                                           
261 Stališče Kornbluha podpre Rachleff (1985, 404), po katerem se s shemami participacije skuša obogatiti delo, 

da bi na tak način preprečili upor. 
262 Po njunem mnenju so kriteriji, ki morajo biti izpolnjeni za demokratizacijo delovnega mesta naslednji. Prvič, 

zaposleni morajo postavljati pogoje za zagotavljanje informacij. Drugič, veto in posvetovalni proces sta pravica 

zaposlenih. Tretjič, pomembna je časovna uskladitev vključitve zaposlenih, kajti informacija ne sme biti podana 

prepozno, da bi se zaposleni lahko premišljeno odzvali nanjo. In četrtič, potrebno je preučiti tudi tista vsebinska 

vprašanja, na katera zaposleni želijo vplivati (Beirne in Ramsay 1992, 32). 
263 Po mnenju Offeja (1992, 76; 2004, 115) humanizacijo dela omogoča ravno mehanizem UTD. 
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lahko hkrati vključuje tako demokratične kot avtoritarne elemente. Zato potrebujemo delovna 

mesta, ki bodo vsebovala čim več demokratičnih elementov. Kot smo že izpostavili, menimo, 

da lahko ta cilj dosežemo tudi z mehanizmom UTD. Še več – trdimo, da UTD družba prinaša 

radikalne spremembe sistema in ne le demokratične organizacijske reforme delovnih mest, ki 

odpravljajo odtujene oblike dela. 

Na podoben način – poleg Sankowskega – razmišlja Ronald Blaschke (2012, 28), po katerem 

je značilnost emancipatornega UTD zlasti namen demokratizacije, saj spodbuja demokracijo, 

ko vsakomur omogoča sodelovati v javnih in ekonomskih zadevah – zaradi tega je instrument 

opolnomočenja državljanov glede naslednjih odločitev: če, kaj in kako bo nekaj proizvedeno. 

Iz njegove ugotovitve lahko sklepamo, da UTD ne prispeva zgolj k demokratizaciji delovnih 

mest, ampak predvsem k demokratizaciji družbe nasploh. 

8.5 UTD kot mehanizem upora 

Obstoječa gospodarska kriza dokazuje številne pomanjkljivosti kapitalističnega ekonomskega 

sistema, ki lahko imajo zelo nepredvidljive – ter morda nepredstavljive – družbene posledice. 

Pomanjkljivosti kapitalizma zaostrujejo tudi obsežne transformacije, ki smo jih izpostavili že 

v uvodu tega besedila – transformacija od družbe dela k potrošniški družbi ter transformacije 

znotraj dejavnosti dela, kot sta transformaciji k postfordističnem in nematerialnem delu. Tudi 

Gamble (2006, 114) problematizira neizpolnitev obljub kapitalizma o vsesplošnem napredku, 

zaradi česar lahko v prihodnosti pričakujemo nove spore. Zato menimo, da moramo opozorilo 

Naomi Klein (2009, 45), da se bo po koncu obstoječe gospodarske krize prebudila ideologija 

prostega trga, zaradi katere je pomembna »vrnitev na ulice in neposredne akcije, kakršne so v 

30-ih prinesle obsežne socialne in gospodarske reforme«, razumeti kot zelo resno opozorilo – 

vendar pomembni upori državljanov ne potekajo zgolj na javnih mestih, ampak se v različnih 

oblikah pojavljajo v našem vsakdanjem življenju, kamor štejemo tudi naše delovno življenje. 

V tem podpoglavju zagovarjamo, da UTD predstavlja zlasti mehanizem upora delavcev proti 

izkoriščevalskim podjetjem. 

Pri tem ne želimo trditi, da vsako delovno mesto zahteva tudi odkrite ali prikrite oblike upora 

delavcev. Kadar nadrejeni spoštujejo dostojanstvo svojih podrejenih, obstaja bistveno manjša 

verjetnost njihovega upora in obratno – kadar prvi teptajo dostojanstvo drugih, s tem ko jih na 

najrazličnejše načine nadzirajo in izkoriščajo, verjetnost upora delavcev bistveno narašča. Do 

podobne ugotovitve, ki jo izpostavljamo na tem mestu, pride tudi Vallas. 
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Pravzaprav vsi delavci, ki so podvrženi najstrožjim oblikam kontrole, znajo najti načine, kako 

nevtralizirati, prekiniti ali spremeniti vodstvene režime v lastno korist. Delavci, ki so odlično 

seznanjeni s sistemi skozi daljše časovno obdobje, nakopičijo skrito znanje, ki jim daje moč 

nad metodami ter tempom svojega dela. Če jim uspe svoje nadzornike naučiti vzajemnosti in 

spoštovanja, jim uspe spremeniti tudi njihovo obnašanje. Odpor je še zlasti močan tam, kjer si 

nadrejeni podrejajo delavce na žaljiv način (Vallas 2012, 15–19). Bolj kot naša ugotovitev, ki 

jo podpira tudi Vallas, je pomembno njegovo spoznanje, da tudi v najbolj izkoriščevalskih 

delovnih pogojih obstaja minimalna možnost upora delavcev – ne glede na to smo prepričani, 

da je potrebno vpeljati tak mehanizem, ki bi obenem omogočal in lajšal upore delavcev zoper 

tistim podjetjem, ki izkoriščevalska. Takšen mehanizem je potreben tudi zato, ker podjetja, ki 

izkoriščajo svoje zaposlene, škodijo tudi sama sebi. Verjamemo, da je razloge za deviantno 

oz. uporniško obnašanje zaposlenih potrebno iskati zlasti v delovanju delovnih organizacij in 

ne le v delovanju posameznikov. 

Pri tem se opiramo na stališči Halla (1986, 110), za katerega se slabi delovni pogoji odražajo 

v deviantnem vedenju delavcev v obliki nemarnega dela, počasnega dela, zamujanja, uporabe 

drog ali alkohola in kraje, kar škoduje tudi organizaciji, in Furnhama (1995, 255), po katerem 

je deviantno vedenje delavcev bolj odvisno od situacije in organizacije kot od posameznika. 

Zaradi porasta storitvenih oblik dela je smotrno izpostaviti tudi možnosti upora emocionalnih 

delavcev po Leidnerju. 

Slednji je prepričan, da je upor edini samospoštujoč odziv, ki je delavcem ostal na voljo – pri 

tem omenja primere delavca v McDonald'su, ki se odreče nasmehu, zavarovalnega agenta, ki 

izloči tisti del scenarija, ki mu ne odgovarja, ter delavca, ki se posmehuje ideologiji podjetja. 

Vendar se emocionalni delavci ne upirajo konstantno, saj jim rutinsko emocionalno delo pod 

določenimi pogoji celo pomaga, da vsilijo svojo voljo nad drugimi in se s tem zavarujejo pred 

neprijetnimi interakcijami s strankami – če je rutinizacija storitvenih interakcij lahko koristna 

tako za delavce kot za stranke, pa je moralno vprašljiva (Leidner 1999, 81, 90–93). Strinjamo 

se z Leidnerjem, da problem upora emocionalnih delavcev ni enoznačen, saj lahko delavci, ki 

se ne upirajo, vzpostavijo prevladujoč odnos do strank. S tem se spremeni tudi njihova vloga 

podrejenih v vlogo nadrejenih. A ne glede na to, da se položaj delavca spremeni, se problem 

nadzorovanja in izkoriščanja podrejenih ohranja. S tem se ohranja potreba po možnosti upora. 

Na tem mestu je potrebno izpostaviti zanimiv paradoks, kar zadeva možnosti upora delavcev. 

Po Vallasu (2012, 53) nove oblike dela zahtevajo kreativnost – ta proizvaja subjekte, ki jih je 
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težje kontrolirati. Obenem ni nepomembna ugotovitev Banksa (2007, 65), da se je v kulturnih 

industrijah težje združevati. Iz obeh stališč sklepamo, da je paradoksalno, da je delavce vedno 

težje nadzorovati – kar jim daje več manevrskega prostora za vzpostavitev odpora –, čeprav 

se težje povezujejo in politično delujejo. Kljub pomanjkanju nadzora s strani nadrejenih so 

delavci manj učinkoviti pri svojih uporniških prizadevanjih. Ker se nahajamo v fazi prehoda 

od družbe dela k potrošniški družbi, je smiselno izpostaviti še možnosti upora potrošnikov,264 

ki imajo v primerjavi z delavci ključno prednost – ker jim je omogočena svobodna izbira med 

izdelki in storitvami, imajo moč bojkotiranja le-teh, s čimer v neugoden položaj spravljajo 

podjetja, ki te izdelke in storitve proizvajajo ali prodajajo. Enako stališče zagovarja Badalič. 

Po njegovem mnenju je ena od ključnih oblik boja proti korporacijam želvizem (tortuguismo) 

oziroma zadrževanje proizvodnje. Poleg prikritega boja obstaja tudi odkrit boj ne le conskih 

delavcev, temveč izvenconskih delavcev, upravljavcev, medtovarniških koalicij, sindikatov, 

medijev, državnih predstavnikov, solidarnostnih mrež, centrov za pravno pomoč, študentskih, 

versko obarvanih in okoljevarstvenih skupin ter še posebej potrošnikov prvega sveta z bojkoti 

izdelkov, saj se le takrat korporacije znajdejo v podrejenem položaju. Potrošnik ni pogodbeno 

vezan na korporacijo, zato mu ta oblika protesta ne škodi (Badalič 2010, 207–209, 212–213). 

In nasprotno – ker je delavec pogodbeno vezan na korporacijo in je od nje odvisen, mu razne 

oblike upora zoper njo lahko škodijo. 

UTD ne bi predstavljal le mehanizma upora delavca proti izkoriščevalskemu podjetju, ampak 

obliko boja potrošnika zoper produkte/storitve, ki jih proizvede odtujeno delo. Korporacije in 

delodajalci, ki dosegajo visoke dobičke na račun izkoriščanja delavcev, bi tako težje pridobile 

učinkovite proizvajalce svojih produktov, saj bi se delavci odrekli tovrstnemu delu. Hkrati bi 

UTD potrošnikom še olajšal izbiro proizvodov, ki niso nujno najcenejši, a so posledica dela v 

podjetjih, ki spoštujejo dostojanstvo svojih zaposlenih. Ker prejemanje UTD ni odvisno od 

opravljanja plačanega dela, UTD spodbuja uporabo odkritih metod upora proti korporacijam. 

S tem, ko bi država ali politična skupnost državljanu priznala pravico do UTD, bi ga obenem 

opolnomočila za boj proti korporacijam, ki jim trenutno ni kos. To nemoč države v odnosu do 

korporacije nazorno opiše Rifkin, ki napoveduje potrebo po novi družbeni pogodbi. 

Če ima nacionalna država vedno manjši vpliv na delovanje trga, so korporacije časovne in ne 

prostorske ustanove, ki bi bile umeščene v skupnost, kateri bi bile odgovorne. Korporacije so 

                                                           
264 O možnosti upora dolžnikov glej Lazzarato (2012, 170–171). 
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kvazipolitične ustanove, ki so zmožne nadzorovati trgovinsko dejavnost držav. To dokazujejo 

mednarodni trgovinski sporazumi,265 ki dajo bistveno več politične moči korporacijam kakor 

nacionalnim državam. Zato je Rifkin prepričan, da »vse manjša vloga množičnega delavstva 

in osrednjih vlad v tržnih zadevah bo nujno privedla do temeljitega vnovičnega premisleka o 

družbeni pogodbi«. Vlada in civilna družba bosta tako morali izvajati pritisk na korporacije in 

doseči priliv dobičkov v skupnosti (Rifkin 2007, 363–364, 430). Njegovo stališče podpiramo 

ter dodajamo, da mora nova družbena pogodba, o kateri govori Rifkin, vključevati dogovor o 

vpeljavi UTD. 

Nacionalne države morajo svoja dejanja zagovarjati pred državljani, korporacije, ki delujejo v 

številnih nacionalnih državah, pa niso politično odgovorne in nadzorovane s strani nikogar ali 

so v nezadostni meri. Čeprav nacionalne države lahko omejijo delovanje korporacij, pogosto 

vzpostavijo zakonske okvire, ki omogočajo njihovo nemoteno delovanje. UTD družba bi bila 

dovolj radikalna družba, da bi zahtevala povsem novo družbeno pogodbo, ki ne bi temeljila le 

na plačanem delu, na katerem so bile osnovane vse dosedanje družbene pogodbe. 

  

                                                           
265 Splošni sporazum o carinah in trgovini (GATT) in Severnoameriški sporazum o svobodni trgovini (NAFTA). 



200 

 

9 SKLEP 

Namen naše disertacije je bil izpostaviti problematičnost prevladujočega razumevanja dela, tj. 

kot plačane zaposlitve, ter možne pogoje preseganja tovrstne definicije in organizacije dela, v 

katerih se zrcali paradigma, ki smo jo poimenovali ideologija dela. Naš cilj je bil tudi preučiti 

zapleten odnos med idejo UTD ter obstoječo ideologijo dela; idejo UTD smo želeli primerjati 

z ideologijo dela, da bi ugotovili, kakšna je dejanska narava njunega odnosa. 

Disertacija je temeljila na teoretično in kritično naravnanem raziskovanju ter na kvalitativnih 

metodah raziskovanja – uporabili smo metode, kot so zbiranje virov, analiza in interpretacija 

primarnih in sekundarnih virov, zgodovinska analiza ter primerjalno raziskovanje. Za ključno 

ugotovitev, na podlagi katere bomo potrdili ali zavrnili našo tezo, je bila bistvenega pomena 

analiza stilizirane predstavitve UTD ter z njim povezanih shem, s katero Van Parijs predstavi 

ekonomsko razčlenjene premisleke o odnosu med UTD in delom. 

V uvodnem delu disertacije smo argumentirali, zakaj je preučevana problematika znanstveno 

relevantna in zakaj disertacija predstavlja izvirni prispevek k razvoju politične znanosti – ker 

je aktualna; ker poda novo interpretacijo ideologije dela; ker poskuša odgovoriti na vprašanje, 

kako transformirati ideologijo dela – tj. z uvedbo UTD; ker je kritična do ideje UTD; ter zato, 

ker izhaja tudi iz znanj in analiz iz znanstvenih področij, ki niso politološka. 

Z omenjeno metodologijo in raziskovalnimi metodami smo izpolnili glavni namen in cilj naše 

disertacije. V primerjavi z drugimi podporniki UTD smo izrazili večjo skeptičnost do te ideje, 

kar je mogoče razbrati v besedilu, kjer problematiziramo možnost izključevanja državljanov s 

pomočjo UTD in interpretiramo idejo UTD kot ideološko idejo. Uporabili smo tudi literaturo, 

ki se ukvarja s sorodnimi vprašanji in ni le politološka, temveč sega tudi na druga znanstvena 

področja. Po drugi strani nismo edini, ki problematiziramo ideologijo delo in ponudimo UTD 

kot enega od možnih načinov njene transformacije. Tovrsten pristop lahko zasledimo tudi pri 

nekaterih drugih avtorjih (glej Fromm 1970; Offe 1992; Gorz 1999; Rifkin 2007; Beck 2008). 

Čeprav smo podali svojo opredelitev ideologije dela, smo bili neuspešni pri določanju ključne 

razlike med ideologijo dela in etiko dela. Osrednja ugotovitev, ki omogoča preverjanje teze, 

je naslednja. 

Ključno vprašanje je, kakšen vpliv bi imela vpeljava in ohranjanje UTD na trgu dela – ali bi 

UTD posameznike spodbujal k vključevanju na trg dela ali jih odvračal od tega. Pri tem smo 

se oprli na van Parijsa, ki predstavi ekonomsko razčlenjene premisleke o odnosu med UTD in 
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delom skozi stilizirano predstavitev UTD in z njim povezanih shem. Ugotovili smo, da lahko 

ima UTD raznolike učinke na trg dela. Prvič, v primeru uvedbe UTD, financiranega z enotno 

davčno stopnjo, ali delnega UTD, lahko pričakujemo večjo aktivnost posameznikov na trgu 

plačanega dela. Drugič, v primeru uvedbe UTD, financiranega z dodatno obdavčitvijo ljudi z 

nizkimi dohodki, lahko pričakujemo tako spodbujanje kakor tudi odvračanje od opravljanja 

plačanega dela. Tretjič, v primeru uvedbe UTD s pastjo, pa bi vpeljali mehanizem, ki bi ljudi 

demotiviral za opravljaje plačanega dela. A v tem primeru UTD ne bi odvračal vseh ljudi od 

izvajanja plačanega dela, temveč le tiste z najnižjimi dohodki oz. najrevnejše. Van Parijsove 

sheme dokazujejo, da je učinek UTD na trg dela odvisen od višine in obsega UTD ter načina 

njegovega financiranja. Vprašanje učinka UTD na trg dela razkriva naravo odnosa med UTD 

in ideologijo dela. 

S tem, ko smo definicijo ideologije dela povezali z Van Parijsovimi shemami, smo ugotovili, 

da je UTD, ki bi ljudi demotiviral za opravljanje zaposlitve, nezdružljiv z ideologijo dela. In 

tudi nasprotno: UTD, ki bi ljudi spodbujal k aktivnem vključevanju na trg plačanega dela, je 

združljiv s takšno ideologijo. Če bi bili v prvem primeru priča predvsem izstopu revnih s trga 

plačanega dela, pa ni smiselno zagovarjati, da UTD ne bi imel tovrstnega učinka na preostale 

člane družbe. Ne bi se zmanjšala zgolj pripravljenost delavcev za sprejemanje ter opravljanje 

slabo plačanih delovnih mest – UTD bi prispeval k osvoboditvi in demokratizaciji delovnih 

mest, saj bi z njegovo uvedbo prišla do izraza druga plat dejavnosti dela: praxis. Zaposlitev, 

ki ima cilj zunaj sebe, ne bi predstavljala splošne vrednote ali tiste dejavnosti, ki predstavlja 

osrednjo družbeno vez. Če ideja UTD v določeni meri nasprotuje ideologiji dela, ni povsem 

nezdružljiva z njo. Četudi UTD lahko spodbuja posameznike k vključevanju na trg plačanega 

dela, predstavlja alternativno politiko, ki limitira ideologijo dela. 

Kot smo omenili, naša disertacija ni edino znanstveno besedilo, ki hkrati obravnava vprašanje 

ideologije dela in predstavi UTD kot možen način njene transformacije. Ne glede na to lahko 

trdimo, da izpostavljena osrednja ugotovitev disertacije, ki pojasni odnos med ideologijo dela 

in idejo UTD, predstavlja ugotovitev, ki jo pri drugih avtorjih ne zasledimo. 

V uvodnem delu smo izpostavili tezo, po kateri je ideja UTD nezdružljiva z ideologijo dela, 

zato bi z vpeljavo UTD ustvarili družbo onstran obstoječe ideologije dela. Vendar s pomočjo 

zgoraj izpostavljenih ugotovitev to tezo delno zavračamo. Z vpeljavo UTD lahko ustvarimo 

družbo onstran obstoječe ideologije dela, a smo ugotovili, da ideja UTD ni nujno nezdružljiva 

z njo. Izbrano problematiko smo preučevali tudi zato, ker nas je zanimalo, kako uvedba UTD 
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odgovarja na izzive sodobnih družb. Odgovor na to vprašanje lahko ponudijo tudi ugotovitve, 

ki jih bomo izpostavili v nadaljevanju. 

Na osnovi primerjav ugotovitev relevantnih avtorjev glede vprašanja dela smo delo opredelili 

kakor zavestno dejavnost, ki ima cilj v sebi – tj. praxis po Aristotelu in Marxu ter (politično) 

delovanje po Arendtovi in Virnu – ali zunaj sebe – tj. ergon po Aristotelu, odtujeno delo po 

Marxu, ustvarjanje po Arendtovi in delo po Virnu; kot dejavnost človeka, ki omogoča etično 

delovanje – da storimo tisto, kar je prav – ali praktično delovanje – ki vključuje ekonomski 

vidik. Predlog Virna o združitvi intelekta in političnega delovanja smo podprli, kajti intelekt, 

povezan s političnim, prinaša demokratičen napredek, medtem ko ima povezanost intelekta in 

dela za posledico politično delo, ki prinaša krizo političnega in nazadovanje demokratičnega. 

Pri določanju bistvenih razlik med zaposlitvijo in skritimi oblikami dela ter razlik med njimi 

samimi, smo ugotovili, da se zaposlitev od prikritega dela loči po tem, da ta ni ilegalna – kot 

ilegalno delo –, običajno ni stigmatizirana – kot stigmatizirano delo – ter delavcem priznava 

določene delavske in socialne pravice – kar ne drži za delo na črno –, zato zaposlitev ni nujno 

najbolj problematična oblika dela. Prostovoljno delo se od gospodinjskega dela razlikuje po 

tem, da ga človek opravlja za druge člane družbe, ne zase ali družino. Gospodinjsko delo kot 

prevladujoča oblika skritega dela predstavlja odličen primer dela, ki spodjeda razumevanje 

dela kot plačane zaposlitve. 

Izpostavili smo, da neomejen dostop žensk do zaposlitve ter s tem vključitve v kapitalistične 

odnose še zdaleč ne predstavlja njihove osvoboditve od patriarhalnih odnosov. Če zaposlitev 

omogoča njihovo delno družbeno vključitev, je gospodinjsko delo izključno individualno in 

od družbe izolirano delo, zato obstaja bistveno manjša verjetnost medsebojnega povezovanja 

in političnega delovanja gospodinj. Prevladujoča definicija dela kot zaposlitve je nezadostna 

tudi v primeru izobraževanja kot delovnega procesa. Izobraževalne institucije ne služijo zgolj 

podajanju znanja, ki je koristno pri zaposlitvi, kajti že njihovo sodelovanje v izobraževalnem 

sistemu predstavlja posebno obliko dela, ki ga družba ne priznava. 

Četudi namerno zanemarimo subjektivne ocene posameznikov, obstajajo vrste dela, ki imajo 

bolj pozitivno ali bolj negativno konotacijo. Pokazali smo, da lahko med pozitivne vrste dela 

štejemo dobro, etično in smiselno delo – ki predstavljajo praxis po Aristotelu in Marxu ter 

(politično) delovanje po Arendtovi in Virnu –, medtem ko smo pod negativne vrste dela šteli 

nekoristno in umazano delo – ki predstavljata ergon po Aristotelu, odtujeno delo po Marxu, 

ustvarjanje po Arendtovi in delo po Virnu. Kompleksnost dejavnosti dela smo poudarili tudi s 
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poskusom odgovora na vprašanje glede koristnosti, uporabnosti in produktivnosti dela. Pri 

tem ugotavljamo, da če dela ne moremo številčno ovrednotiti – saj je vse bolj nemerljivo –, to 

ne pomeni, da je takšno delo družbeno nekoristno, neuporabno ali neproduktivno. Zanimalo 

nas je tudi, zakaj ljudje delamo. 

Menili smo, da potrebe pomanjkanja – fiziološke, varnostne in družbene potrebe – in potrebe 

rasti – potrebe spoštovanja in samoaktualizacije – po Maslowu lažje zadovoljimo, kadar smo 

zaposleni kot brezposelni, vendar le redke službe omogočajo zadovoljitev vseh petih potreb. 

Zato ne zadošča, da smo le zaposleni, pomembno je zlasti, na kakšnem delovnem mestu smo 

zaposleni. Pokazali smo tudi, da so latentne funkcije dela po Jahodi pomanjkljive in da le-te 

ne veljajo zgolj v primeru zaposlitve, temveč jih lahko posplošimo tudi na druge oblike dela. 

Čeprav ljudje delajo tudi zato, ker delo predstavlja dejavnost, ki ima cilj v sebi, poudarimo, 

da delajo tudi zaradi finančne in moralne potrebe po delu. Nasprotovali smo prevladujočemu 

prepričanju, po katerem ljudje delajo – oz. so zaposleni – izključno zaradi zadovoljitve svojih 

finančnih potreb. Čeprav smo kritični do razumevanja dela kot moralne dolžnosti, opozorimo, 

da ljudje delajo tudi zaradi moralne potrebe po delu, ki jo navežemo na vprašanje ideologije 

dela. 

Pokazali smo, da je razlika med delom in igro kot razlika med produktivno in neproduktivno 

dejavnostjo težavna, saj je lahko tudi igra produktivna, četudi njene produktivnosti ni možno 

izmeriti. Definicijo igre po Huizingi – ki je najbolj precizna – smo primerjali z definicijama 

Burka in Cailloisa, pri čemer smo ugotovili, da je za omenjene avtorje dejavnost igre izrazito 

svobodna dejavnost. Vendar lahko takšno značilnost pripišemo tudi nekaterim dejavnostim 

dela. Zato svobodno delovanje ne more biti značilnost, ki bi ločevala dejavnosti dela in igre. 

Da bi določiti razliko med njima, smo izhajali iz naše definicije dela. Ker iz stališč omenjenih 

avtorjev izhaja, da je igra dejavnost, ki ima cilj v sebi, ter tista dejavnost, ki je brez predmeta 

in ne prinaša nobene materialne koristi, igre ne moremo definirati kakor dejavnost, ki ima cilj 

zunaj sebe. Kritizirali smo splošno prepričanje, po katerem igra predstavlja popolno nasprotje 

delu. Z igro je združljivo zgolj neodtujeno delo, zato je odtujeno delo potrebno transformirati 

v igro. Da bi pravico do igre priznali vsem članom družbe, mora brezdelje postati družbeno 

sprejemljivo. 

Zavrnili smo splošno prepričanje, da brezdelje predstavlja izključno problematično dejavnost 

in podprli antično razumevanje, po katerem brezdelje predstavlja izvor svobode. Brezdelje je 

dejavnost, ki je nasprotna nesvobodnemu, odtujenemu delu. Ker obstoječa družba ne tolerira 
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brezdelja, prevladuje prepričanje o obstoju skupine ljudi, ki se izogibajo delu in jim pravimo 

lenuhi. Problematiko lenobe smo izpostavili, ker naj bi po eni od kritik ljudje, ki bi prejemali 

UTD, postali leni. Vendar ljudje po naravi niso leni. Vzrok za njihovo izogibanje delu lahko 

iščemo v odtujenih oblikah dela. Tehnološki napredek celo dovoljuje določeno stopnje lenobe 

znotraj naše družbe, vendar je pričakovanje družbenega odobravanja lenobe iluzorno. Razlog 

lahko iščemo v odnosu kapital-delo, zaradi katerega je lenoba kapitalistov sprejemljiva, kar 

ne drži za lenobo proletariata, ker s svojim delom vzdržuje prve. Rešitve ni smiselno iskati v 

vsiljevanju odtujenega dela kapitalistom, temveč v omejevanju tovrstnega dela proletarcem in 

kapitalistom. 

Pri definiranju ideologije dela smo izhajali iz opredelitve dela, ki smo jo podali v drugem 

poglavju – po tej opredelitvi je delo zavestna dejavnost, ki ima cilj v sebi ali zunaj sebe. Kot 

prevladujočo obliko dela, ki ima cilj zunaj sebe, smo razumeli zaposlitev, ki daje prednost 

ekonomskem delovanju človeka, ki stremi k ustvarjanju dobička, ter ne doseganju njegovega 

notranjega zadovoljstva. Zato smo ideologijo dela definirali kakor tisto paradigmo, po kateri 

morajo biti vsi člani družbe zaposleni, da bi na takšen način prispevali k družbi ter posledično 

imeli določene pravice iz tega naslova. Ideologija dela, ki ima cilj zunaj sebe, veže pravice in 

dolžnosti posameznika na opravljanje plačanega dela.  

Proces, v katerem prevladuje ekonomska teorija nad moralnostjo, se ohranja tudi dandanes. 

Ideologija dela, ki uničuje etično, je vzpostavila etiko po svojem okusu, tj. etiko dela. Vendar 

etike dela nismo enačili z ideologijo dela, saj prva predstavlja le sestavni del druge. Poudarili 

smo, da nova etika dela ne prinaša odsotnosti discipline, temveč predstavlja le transformacijo 

stare, protestantske etike dela, da bi ustrezala vedno bolj prožni politični ekonomiji. Od moči 

etike dela in posledično ideologije dela je odvisna stopnja družbenega sprejemanja oziroma 

nesprejemanja UTD. V disertaciji nismo uspeli podati jasnega odgovora na vprašanje, ali moč 

etike dela usiha oziroma narašča. Osrednje načelo, ki ga uporabljata tako stara kot nova etika 

dela, je načelo vzajemnosti. 

Slednje načelo smo želeli natančno opredeliti, da bi odgovorili na očitek, da UTD krši načelo 

vzajemnosti, ki smo ga obravnavali v sedmem poglavju. Pri tem smo poudarili, da obstoječa 

družba ni vzajemna družba. Sprejeli smo idejo, ki smo jo poimenovali vzajemnost zmožnosti, 

po kateri mora dolžnost dela upoštevati različne kompetence, zmožnosti in tudi koristi ljudi. 

Problematična ni le fizična in intelektualna nezmožnost opravljanja konkretnega dela, ampak 

tudi nezmožnost dostopa do dela oziroma zaposlitve na čedalje bolj izključujočem trgu dela. 
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Načelo vzajemnosti zavrača možnost življenja na račun drugih, zato smo problematizirali tudi 

idejo parazitstva. V svetu presežka delovne sile je določena stopnja parazitstva celo družbeno 

sprejemljiva. Idejo parazitstva smo označili kot problematično, saj se nanaša le na revne in ne 

na bogate, ki se lahko izognejo tej družbeni dolžnosti. Kritiziranje kršenja načela vzajemnosti 

je uporabno zlasti za nadzor delovne pripravljenosti revnih. Tega načela ni smotrno zahtevati 

za vsako ceno, saj mora biti vzajemnost vedno pravična. 

V petem poglavju smo izpostavili problem disciplinarne dimenzije dela znotraj zaposlitve – v 

postfordistični družbi nismo priča odsotnosti discipline pri delu, temveč le njenim drugačnim 

manifestacijam, zato postaja disciplina bolj učinkovita. Medtem ko neučinkovita hierarhična 

proizvodnja prinaša dobiček, je postfordistično delo organizirano bolj horizontalno in zato še 

bolj učinkovito in dobičkonosno kakor fordistično delo. Ideologija dela na podoben način kot 

Foucaultev panoptikon vzpostavlja razliko med delavci in domnevnimi delomrzneži. Sklepali 

smo, da ideologijo dela reproducirajo delavci in t.i. nedelavci; ko se opazujejo, nadzorujejo in 

disciplinirajo druge (ne)delavce, se mnogi med njimi preventivno samodisciplinirajo. Nadzor 

nadrejenega ni potreben, kar predstavlja vrhunec manifestacije ideologije dela. Zaradi porasta 

storitvenega dela smo izpostavili problem nadzora nad storitvenimi delavci s strani strank, ki 

predstavljajo del proizvodnega procesa, ter delodajalcev. Pri tem smo ugotovili, da je znotraj 

odnosa delodajalec-delavec-stranka najšibkejši člen delavec, najmočnejši člen pa delodajalec. 

Delavci so disciplinirani tudi s pomočjo časa na delovnem mestu in zunaj njega. 

Časovni dimenziji dela, tj. časovna meja – koliko ur delamo – in časovna vsebina dela – kako 

hitro delamo –, sta v postfordistični družbi vse težje določljivi. Postfordistična družba ohranja 

urno merjenje delovnega časa, čeprav v nanosekundni kulturi učinkovitosti dela ni smiselno 

meriti z uro, saj vse več dela, ki je tudi vse bolj kvalitativno, opravimo zunaj zaposlitvenega 

časa. Za boljše razumevanje časovne discipline smo izpostavili razliko med rigidno ter novo 

časovno disciplino. Ker prva temelji na času ure, ki v postindustrijski družbi ni več uporabna, 

saj učinke dela ni več možno nadzirati zgolj s številom opravljenih delovnih ur, jo nadomešča 

druga. Nasprotovali smo prepričanju, da je čas delavcev znotraj prožnih delovnih organizacij 

svoboden čas in ne čas nadzora. Delavci so lahko disciplinirani tudi s pomočjo dolga. 

Zadolžen delavec je namreč discipliniran delavec. Dolg, ki je rezultat prekomerne potrošnje, 

hkrati omogoča in ogroža že pridobljen položaj posameznika, zato ga sili v nikoli dokončano 

delo. Dolžniška družba na tak način vsiljuje neskončno prevzemanja in odplačevanje dolga – 

zadolževanje predstavlja sistemsko strategijo ohranjanja odvisnosti osebe. Kdor se zadolžuje, 
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mora biti zaposlen, da bi lahko odplačal dolg. Prekomerna potrošnja, ki prinaša zadolženost, 

ne doprinese k večji svobodi posameznika, temveč ga sili v podrejanje in v skrajni fazi celo v 

ekonomsko, družbeno ter politično izključenost. Da odnos upnik-dolžnik bolj koristi upniku, 

dokazujejo politike zategovanja pasov, katerih namen je disciplinirati delavce – tudi na račun 

uničenja socialne države. Če socialna država socialne pravice nadomesti s socialnimi dolgovi, 

ni zmožna zagotoviti primerne distribucije rezultatov dela med zaposlene in brezposelne. 

Ker delovne sile ni možno v celoti distribuirati med procese proizvodnje, smo predpostavko o 

doseganju polne zaposlenosti ocenili kot nerealistično, kar dokazuje primer EU. Idejo polne 

zaposlenosti je mogoče uresničiti zgolj z enakomerno redistribucijo obstoječih zaposlitev in s 

skrajšanjem delovnega časa. V nasprotnem primeru se bomo morali soočiti s problemom vse 

večje polarizacije med redno zaposlenimi ter brezposelnimi in prekarno zaposlenimi, zaradi 

katere bodo prvi osovraženi s strani drugih, ki bodo želeli biti uspešni kot prvi. K prožnosti in 

k pomanjkanju delovnih mest pripomorejo zlasti sodobne tehnologije. 

Nove tehnologije delavcev ne bodo prikrajšale zgolj za prosta delovna mesta, ampak jih bodo 

oropale možnosti vplivanja na načine izvajanja dela. Sodobne tehnologije ovirajo politično 

organiziranje, s pomočjo katerega bi delavci lažje ohranili delo in vplivali na pogoje svojega 

dela. Predpostavka o vsesplošni koristnosti tehnologij za ohranjanje delovnih mest in boljših 

pogojev dela je napačna. Tehnologije koristijo predvsem peščici visokotehnoloških delavcev. 

Paradoksalno je, da ideologija tehnoznanosti opraviči nadomeščanje delovnih mest z novimi 

tehnologijami, medtem ko ideologija dela zahteva nujnost ohranjanja zaposlitve kot osrednje 

človekove dejavnosti. Ideologija tehnoznanosti je del ideologije dela, po kateri morajo biti vsi 

zaposleni, čeprav nam to dejansko onemogoča. 

Brezposelnost ni le posledica vpliva novih tehnologij, temveč je sestavni del kapitalističnega 

ekonomskega procesa. V postfordistični družbi ni problematična zgolj strukturna, temveč tudi 

frikcijska brezposelnost, medtem ko je podzaposlenost rezultat obeh. Tisti, ki so brezposelni 

– zlasti strukturno –, so družbeno, ekonomsko in politi čno izključeni, zato se težko politično 

organizirajo, kar ni nepomembno v času, ko stalne, dobro plačane zaposlitve vse bolj usihajo. 

Ljudi, ki niso redno zaposleni in niso brezposelni, uvršamo med prekariat, katerega politična 

negotovost je vir njegovega političnega delovanja. Brezposelnost in prekarnost prispevata k 

vedno večji polarizaciji delavcev in družbe, ki prispeva k propadanju srednjega razreda in k 

razvoju politične nestabilnosti, tj. radikalnim družbenim spremembam, ki so lahko pozitivne 
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– razvoj alternativne družbe, ki je boljša od obstoječe – ali negativne – vzpon neofašističnih 

političnih praks. Ideje o tem, kako zmanjšati tovrstne polarizacije, so različne. 

Nasprotovali smo tistim avtorjem, ki zagovarjajo pravico do dela ter tistim, ki podpirajo idejo 

odprave dela – rešitev za naraščajočo polarizacijo delavcev in družbe predstavljata primerna 

distribucija dela in primerna distribucija rezultatov dela. Če je država v postfordizmu zmožna 

zagotoviti dostojne zaposlitve, jih je zmožna le v primeru njihove enakomerne distribucije s 

skrajšanjem delovnega časa. Če lahko skrajšamo čas dela ter ohranimo enako intenziteto dela, 

bi lahko preostanek časa porabili za dejavnosti, ki jih ne povezujemo z zaposlitvijo. Trenutna 

distribucija rezultatov dela je problematična. 

Pravice iz naslova socialne države so problematične zato, ker so pogojene s pripravljenostjo 

posameznika na opravljanje dela. Iz izključujočih praks socialne države, s katerimi se skuša 

nadzorovati delovno aktivnost državljanov in njihovo pripravljenost na iskanje zaposlitve, je 

razvidna njena neučinkovitost, ki se nanaša na nezmožnost omejevanja polarizacije družbe in 

posledično ohranjanja socialnega miru. Za blažitev socialnih stisk – ki predstavljajo posledico 

postfordistične proizvodnje – je potreben mehanizem, ki bi učinkovito nadomestil fordistično 

socialno državo. Produktivistične režime moramo nadomestiti s postproduktivističnimi režimi 

blaginje. 

Produktivistični režimi blaginje – kakršni so liberalni, korporativistični in socialdemokratski 

– preferirajo aktivacijske politike, katerih namen je spodbujanje delovne aktivnosti ljudi. Ker 

so take politike neučinkovite pri reševanju problema revščine, podpremo postproduktivistične 

režime blaginje, ki zagovarjajo idejo blaginje brez dela ter ločijo dohodek od plačanega dela, 

kakršen je UTD. Postfordistični režimi blaginje so skladni s postfordistično proizvodnjo, saj 

ti zahtevajo nizko stopnjo participacije delovne sile in visoko porabo sredstev, namenjenih za 

socialno varnosti.  

Zagovarjali smo, da si družbeno ustvarjenega bogastva ne smejo prisvojiti le nekateri, temveč 

mora biti distribuirano med vse tiste, ki na raznolike načine prispevajo k njegovi akumulaciji. 

Družbeno bogastvo namreč proizvajamo tudi, ko nismo v zaposlitvenem razmerju. Družbeno 

nenagrajevanje dela, s katerim soustvarjamo družbeno bogastvo, in izogibanje odgovornosti 

za socialno varnost vseh, ki izvajajo tako delo, sta zadostna razloga za družbeno priznavanje 

skupnih dobrin, ki jih je potrebno porazdeliti med vse člane politične. Družbeno ustvarjeno 

bogastvo bi lahko distribuirali tudi z UTD kot plačilom za proizvodnjo skupnih dobrin. 
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Ideja UTD pogosto velja za utopično ter ekonomsko nevzdržno idejo. Dokler se člani družbe 

ne odločijo za vpeljavo UTD, je UTD družba outopična družba – tj. družba, ki ne obstaja. Če 

predstavlja radikalno alternativo obstoječemu sistemu, je eutopična družba, tj. družba, ki ima 

potencial, da postane boljša od obstoječe. Da bi UTD družba lahko postala eutopična družba, 

je potrebna neposredna zahteva državljanov po uvedbi UTD. V debatah o UTD se ni smotrno 

opredeliti, kateri način njegovega financiranja je najboljši, saj je ta odvisen od obsega in od 

višine UTD ter tudi od družbeno-ekonomskih pogojev politične skupnosti. Vpeljava UTD na 

nacionalni ravni ne zahteva nujne vpeljave dodatnih in višjih davkov – to je odvisno zlasti od 

obsega in višine UTD, za katero se odloči politična skupnost. Ker le UTD, ki je dovolj visok, 

omogoča svobodno in dostojno življenje, odločitve o njegovi višini ne smemo prepustiti trgu. 

UTD je namreč v prvi vrsti politično in ne ekonomsko vprašanje. 

Obseg UTD določa, če le-ta predstavlja mehanizem vključevanja ali izključevanja. Čeprav je 

ideja UTD dejansko ideja vključevanja vseh družbenih skupin, lahko v določenih okoliščinah 

izključuje – nekatere družbene skupine bi lahko bile neupravičene do UTD. Problematična je 

zlasti vezanost pravice do UTD na status državljana. Da bi omejili tovrstno izključevanje, bi 

morali spodbujati vpeljavo UTD na globalni ravni. Na nacionalni ravni pa bi bilo primerneje, 

če bi ga pogojevali s prebivališčem. 

V razpravah o ideji UTD je najbolj kontroverzno vprašanje kršenja načela vzajemnosti, ki se 

lahko izkaže kot ključno vprašanje za njeno uvedbo. Trdili smo, da UTD ne krši tega načela. 

S tem smo zavrnili ugovor izkoriščanja in zagovarjali, da je UTD pravičen dohodek. Ugovor 

izkoriščanja kot osrednji ugovor zoper UTD ni presenetljiv, kajti UTD je dohodek, ki je ločen 

od plačanega dela. Zato nekdo, ki mu pripada pravica do UTD, ne more biti sankcioniran v 

primeru zavrnitve plačanega dela. Poleg vzajemnosti obstajajo tudi drugi vidiki pravičnosti. 

Zato pravičnost UTD ni nujno pogojena z njegovim upoštevanjem načela vzajemnosti. Da bi 

dokazali, da je UTD pravičen dohodek, smo izhajali iz misli Johna Rawlsa, ki UTD poveže s 

pravičnostjo in mu daje etično-politično upravičenje, ter jo nadgradili s premisleki Kymlicke. 

V revidirani formulaciji dveh načel pravičnosti po Johnu Rawlsu, smo sprva problematizirali 

drugo načelo, ker nasprotno od prvega načela – tj. temeljne svoboščine – ne velja za vse ljudi 

in poudarja prednost poštene enakosti možnosti. John Rawls na tej točki izpostavi zahtevo po 

izenačitvi začetnih možnosti. Njegovo idejo distributivne pravičnosti smo skušali navezati na 

problematiko UTD. Rawls nasproti distributivni pravičnosti izpostavi alokativno pravičnost, 

ki ji nasprotuje, ker je nezdružljiva z idejo pravičnosti kot poštenosti. Ker UTD predstavlja 
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pravico, ki dejansko dovoljuje prerazdelitev dobrin med tiste, ki ne sodelujejo pri proizvodnji 

dobrin, predstavlja idejo alokativne pravičnosti. Zato smo sklepali, da bi Rawls nasprotoval 

ideji UTD. 

A njegovo drugo načelo pravičnosti v načelu razlike terja, da morajo družbene in ekonomske 

neenakosti najbolj koristiti članom družbe, ki se nahajajo v najslabšem položaju. Da bi Rawls 

odgovoril, kdo je v najslabšem položaju, uvede idejo primarnih dobrin. Četudi zanemarimo to 

idejo, lahko kot tiste, ki so v najslabšem položaju, razumemo zlasti ljudi z najnižjimi dohodki 

in najmanjšim premoženjem. V najslabšem položaju so tudi vsi tisti, ki nočejo in niso zmožni 

delati. Ugotovili smo tudi, da lahko Rawls predstavlja izhodišče za moralno upravičenje ideje 

UTD. 

Oprli smo se na njegovo zahtevo po izenačitvi začetnih možnosti, saj so ljudje nadpovprečno 

ali podpovprečno talentirani. Izhajajoč iz Rawlsovega vprašanja zaslužnosti smo zagovarjali, 

da prvi niso bolj zaslužni, drugi pa manj zaslužni za svoje uspehe. Tovrstno prepričanje smo 

navezali na Rawlsovo načelo razlike, po katerem imajo vsi posamezniki dolžnost razvijati 

svoje talente in jih uporabiti na način, da bodo koristili tistim, ki so v najslabšem položaju. Iz 

njegove opredelitve moralnih zaslug kot tistih zaslug, ki so pogojene s trudom, ne prirojenim 

talentom, izhaja, da si iz moralnega vidika ne zaslužimo položaja v porazdelitvi prirojenih 

obdarjenosti in prav tako ne svojega izhodiščnega položaja v družbi. 

Opozorili smo tudi, da se ljudje lahko rodimo v bogate ali revne družine ter v bogate ali revne 

družbe. S tem smo želeli poudariti, da obstajajo določene ekonomske in družbene neenakosti, 

ki jih mora uspešna, stabilna ter pravična družba znati odpraviti. Da bi uspešno odgovorili na 

vprašanje, kako bi lahko družba odpravila oziroma omejila ekonomske/družbene neenakosti, 

smo se najprej oprli na Rawlsov koncept lastniške demokracije. Vendar avtorji, kot je Rawls, 

zagovarjajo oblike redistribucije dohodka, ki potekajo naknadno. Will Kymlicka zavrne idejo 

popravkov neenakosti ex post, ki jih ustvari trg, in jo podpirata Rawls in Dworkin – zagovarja 

redistribucijo dohodka ex ante, tj. že od samega začetka, še preden vstopimo na trg plačanega 

dela. 

Vendar Kymlicka izpostavi povezanost redistribucije ex post in ex ante – zaveda se pomena 

vpeljave prve, da bi bila potreba po drugi manjša. Obenem izpostavi štiri inovativnejše načine 

uveljavitve Dworkinove teorije; med drugim tudi idejo univerzalnega temeljnega dohodka, ki 

bi lahko predstavljala resnično uveljavitev ureditve lastniške demokracije po Rawlsu. Na tem 

mestu Kymlicka poda zagovor UTD, ki predstavlja tisti dohodek, ki ni vezan na opravljanje 
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plačanega dela, in dohodek, ki predstavlja distribucijo ex ante. Idejo UTD moralno upraviči 

tudi prvi zagovornik te ideje, tj. Philippe Van Parijs. Slednji – nasprotno od stališč Rawlsa in 

Dworkina – pokaže, da striktno interpretirana prvotna formulacija Rawlsovega načela razlike 

upravičuje UTD. 

Van Parijsova teorija distributivne pravičnosti je eden bolj prepričljivih poskusov upravičenja 

ideje UTD. Van Parijs (2004c, 36; 2011, 37–38) pokaže, da UTD zagotovi pošteno razdelitev 

nezasluženih darov sreče, in ga zagovarja tudi s pomočjo ideje zaposlitvene rente. Še bolj nas 

je zanimalo njegovo upravičevanje ideje UTD v primeru tistih, za katere se predpostavlja, da 

nočejo delati. Van Parijs (1995, 109) dokaže, da je UTD pravičen, četudi omogoča izogibanje 

zaposlitvi, ker so vsi prejemniki UTD rentniki skupne dediščine resursov in tudi zato, ker bi v 

primeru, da jih ne bi subvencionirali, dali prednost eni koncepciji dobrega pred drugo, kar ni 

skladno z liberalnim načelom. Pravico do UTD lahko podpremo tudi s pomočjo mednarodnih 

dokumentov, to sta Splošna deklaracija človekovih pravic in Mednarodni pakt o ekonomskih, 

socialnih in kulturnih pravicah, ter evropskih pravnih dokumentov, kot so Evropska socialna 

listina, Listina Skupnosti o temeljnih pravicah delavcev ter niška listina. 

Iz analize omenjenih mednarodnih in evropskih dokumentov je razvidno, da lahko ti nudijo 

zadostno argumentacijo za vpeljavo UTD na ravni EU, v posameznih državah članicah – tudi 

v Sloveniji, ki je sprejela načela, zapisana v dokumentih – in tudi drugih političnih skupnostih 

sveta. Čeprav pravica do UTD ni jasno zapisana v dokumentih, le-ti predstavljajo pomembno 

izhodiščno točko za oblikovanje zahtev po takšnih politikah. Ideja UTD, ki spretno povezuje 

pravici do preživetja in dohodka, tako ni v nasprotju z načeli, ki so zapisana v mednarodnih 

in evropskih dokumentih, katerih namen je varovanje socialnih in ekonomskih pravic. Čeprav 

dokumenti varujejo pravico do zaposlitve, pa ne zahtevajo vezanosti dohodka na opravljanje 

plačanega dela. Na globalni ravni je UTD čedalje bolj potreben, vendar hkrati težje dosegljiv. 

Enostavneje ga je vpeljati in izvajati na nacionalni ravni, kjer pa je njegov vpliv omejen. Zato 

je smiselno zahtevati pravico do UTD kot globalno pravico. 

Da bi poudarili prednosti UTD za razvoj družbene odgovornosti kakor prevladujoče kulture, 

smo poudarili družbeno neodgovornost socialne države, ki posamezniku priznava le pravico 

do pogojene socialne pomoči, s čimer ga sili v odnose odvisnosti in podrejenosti. UTD pa ne 

poskrbi le za redistribucijo bogastva, temveč za redistribucijo odgovornosti od posameznika k 

družbi – kot dokazujeta primera Aljaske in Belgije –, s čimer družbena odgovornost postane 

odgovornost družbe in ne zgolj odgovornost posameznika. UTD družba je odgovorna družba, 
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ker zahteva družbeno odgovornega posameznika in zgolj takšen posameznik lahko soustvarja 

odgovorno družbo, kakršna je UTD družba. 

UTD je boljši od nekaterih politik moderne socialne države zato, ker blaži negativne rezultate 

postfordistične proizvodnje, ni pogojen, predhodno omejuje nastanek neenakosti, prispeva k 

razvoju aktivnih državljanov in predstavlja mehanizem izvajanja načel varne prožnosti. UTD 

je lahko združljiv le s postmoderno in ne moderno različico socialne države. Smiselno bi bilo 

uvesti UTD, ki bi ga spremljale pogojevane oblike pomoči za ljudi s posebnimi potrebami ter 

javne in privatne sheme pokojnin za upokojence. 

Ideja UTD, ki povezuje idejo enakosti in idejo svobode, zaseda dve skrajni ideološki poziciji, 

zato daje vtis, da je neideološka ideja. Če ideje UTD ni mogoče uvrstiti v zgolj eno ideološko 

pozicijo, to še ne pomeni, da je onkraj vsake ideologije, temveč pomeni, da jo moramo misliti 

kot ideologijo. Potencial povezovanja enakosti in svobode dokazuje, da ideološkost UTD ni 

nujno problematična. Ne glede na to smo njegovo ideološkost kritizirali na primeru UTD, ki 

vključuje elemente neoliberalne ideologije. Boj za UTD predstavlja ideološki boj, zato nas ne 

preseneča, da zahteve po premislekih o tej ideji in njeni potencialni uvedbi ne izvirajo s strani 

državljanov, ki bi UTD najbolj potrebovali in imeli od njega največ koristi. 

Država in politično se v vedno večji meri podrejata kapitalu – vendar nadvlada ekonomije ne 

prinaša eliminacije politike, temveč njeno podreditev in zlorabo za namene, ki niso v interesu 

državljanov. Zato ni presenetljivo, da fatalisti, neaktivni opazovalci in potrošniki niso zmožni 

političnega delovanja. Množica delavcev, ki je politično pasivna ali psevdoakivna, je bistveno 

bolj dovzetna za neofašistične ideje. UTD, ki bi se spopadal z negativnimi posledicami vitke 

proizvodnje, bi zaviral razvoj vitke demokracije in skrajno desničarskih idej. Nedemokratičen 

in nepolitičen značaj človeka je namreč mogoče omiliti ali razrešiti z osvoboditvijo odtujenih 

oblik dela. UTD družba je svobodna družba, saj bi omogočila, da sami določamo svoje delo 

ter spreminjamo sebe in svoj svet. UTD družba kot svobodna družba ne zagotovi svobodnega 

življenja vseh ljudi, saj svobode ni mogoče podariti, ampak omogoči boljše pogoje za njihovo 

aktivno politično delovanje. 

Ideologija dela daje prednost specifični svobodi – ki je ekonomska interpretacija svobode –, 

medtem ko UTD preferira univerzalno svobodo. Ideologija dela nas namreč prepričuje, da je 

le svoboda delavca, da na trgu dela prodaja svojo delovno silo, lahko univerzalna svoboda. 

Če zaposlitev običajno spodkopava univerzalno svobodo posameznika, to ne velja za uvedbo 

UTD. 
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Le resnično svobodno delo dovoljuje politično emancipacijo delavca in obratno – le delavec, 

ki je politično emancipiran, lahko izvaja svobodno delo. UTD bi delavcu omogočal možnost 

izbire med utilitarističnim in svobodnim delom oziroma manj utilitarističnim delom ter hkrati 

možnost osvoboditve odtujenega dela, kamor lahko uvrstimo tudi razne oblike plačana dela. 

Odtujeno delo je potrebno nadomestiti s praxis, medtem ko UTD predstavlja pogoj tovrstne 

transformacije. UTD bi omogočil dejansko izbiro med praxis in odtujenim delom ter ne zgolj 

odločitve med zaposlitvijo in brezposelnostjo. Večina ljudi bi se odločila za praxis, zato UTD 

družba predstavlja družbo svobodnih ustvarjalnih bitij prakse. UTD bi demokratiziral delovna 

mesta. 

Politike podjetij, ki svoje zaposlene izključujejo iz procesov odločanja na delovnem mestu, so 

problematične. Vendar je problematično tudi spodbujanje odločanja delavcev, ki ni v interesu 

delavcev, temveč v interesu vodstev podjetij po maksimiranju dobička. Zanimalo nas je, ali bi 

za odpravo odtujenih oblik dela zadostovale demokratične organizacijske reforme delovnih 

mest ali bi potrebovali radikalne sistemske spremembe. Prve niso zadostne: kot manifestacije 

ideologije dela želijo doseči večjo učinkovitost delavcev in ne humanizacije delovnega mesta. 

UTD ne prinaša zgolj demokratičnih organizacijskih reform delovnih mest, temveč radikalne 

sistemske spremembe, ki odpravljajo odtujene oblike dela. A UTD ne bi zgolj demokratiziral 

delovnih mest, ampak bi prispeval tudi k demokratizaciji družbe nasploh. 

Pomanjkljivosti kapitalističnega sistema zaostrujejo obsežne družbene transformacije, ki smo 

jih predstavili v uvodu disertacije. Le-te ustvarjajo plodna tla za upore državljanov. Upori ne 

potekajo le na javnih mestih, ampak tudi v vsakdanjem življenju, kamor štejemo tudi delovno 

življenje. Zaradi porasta storitvenih oblik dela smo izpostavili možnosti upora emocionalnih 

delavcev. Paradoksalno je, da v takšnih delovnih okoljih nadrejeni težje nadzorujejo delavce, 

vendar se tudi delavci težje povezujejo, zato so manj učinkoviti v uporniških prizadevanjih. 

UTD bi predstavljal mehanizem upora delavcev proti izkoriščevalskim podjetjem. Nahajamo 

se v fazi prehajanja od družbe dela k potrošniški družbi, zato smo poudarili možnosti upora 

potrošnikov, ki imajo moč bojkotiranja izdelkov in jim takšne oblike upora zoper korporacije 

ne škodijo, saj niso – kakor so delavci – pogodbeno vezani nanjo. Z UTD bi potrošniki lažje 

bojkotirali proizvode in storitve, ki jih je proizvedlo odtujeno delo. UTD družba bi bila dovolj 

radikalna družba, da bi zahtevala novo družbeno pogodbo, ki ne bi temeljila le na plačanem 

delu, na katerem so bile osnovane vse dosedanje družbene pogodbe. 
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Zavedamo se, da naša disertacija ne predstavlja celostne obravnave izbrane problematike, saj 

jo otežuje že sama narava enega od osrednjih konceptov, tj. dela. Kljub temu odpremo mnoga 

relevantna vprašanja, na katera poskušamo odgovoriti – pri tem izhajamo iz avtorjev, ki so se 

s to problematiko ukvarjali do sedaj, ter verjamemo, da tudi naše besedilo ponudi marsikatero 

izhodiščno točko za nadaljnje razprave o tovrstni problematiki. Na tem mestu lahko na primer 

izpostavimo nastavke za predlog nove ideologije dela, ki ima cilj v sebi (praxis). Na teoretski 

ravni se kaže potreba po novih analizah, ki bodo sposobne preseči domet dosedanjih analiz in 

znanj na tem področju. Vendar obstoječe realnosti ni možno spremeniti s pozivi k preseganju 

prevladujoče definicije in organizacije dela, v katerih se manifestira ideologija dela. Tovrsten 

pristop lahko prispeva zgolj k uveljavljanju alternativnih idej in predlogov, ki so bili do sedaj 

zanemarjeni in med katere uvrščamo tudi predlog UTD. V kolikšni meri lahko UTD ali ostali 

alternativni predlogi prispevajo k spremembi družbeno-ekonomskih pogojev, lahko pokažejo 

zgolj posledice njihovih vpeljav v praksi.  
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