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O namenu projekta Združimo se!
Pričujoč priročnik, sestavljen iz petih zvezkov, je nastal kot eden izmed rezultatov projekta Združimo se!
Predmet projekta so bila teoretična in praktična usposabljanja za nezaposlene mlade v mladinskih centrih in
na dveh srednjih šolah, s katerimi smo jih želele_i[1] opolnomočiti na področju delovnega prava, jih seznaniti
z nujnostjo boja za delavske pravice in z alternativnim modelom ekonomije ter jih spodbuditi k ustanavljanju
delavskih, storitvenih in socialnih zadrug. Slednje namreč omogočajo trajnostne zaposlitve za mlade zlasti v
regijah, kjer se soočajo s slabimi obeti za zaposlitev. To sta 2. 7. 2016 na mednarodni dan zadružništva potrdila tudi Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS z izdajo slovenskega
prevoda Poročila Evropske konfederacije delavskih in storitvenih zadrug: spodbujanje delavskih, socialnih in
storitvenih zadrug v Republiki Sloveniji.
Po podatkih Mednarodne organizacije dela (ILO) namreč znaša število izgubljenih delovnih mest na svetu od
začetka zadnje krize 61 milijonov, leta 2014 je bilo nezaposlenih 74 milijonov mladih, od tega večina mladih
žensk. Poleg tega, navaja ILO, resen problem predstavljata tudi ranljivo in neformalno zaposlovanje, ki so mu
mladi močno izpostavljeni, in tudi dolgotrajna brezposelnost. Po podatkih zgoraj omenjenega dokumenta
Vlade RS in MGRT je bila brezposlenost mladih v Sloveniji v letu 2014 v skupini od 15–24 let 20,3 %. Ker nas
bo v bližnji prihodnosti doletela podobna ekonomska kriza (kriza kapitalizma), kot je bila tista leta 2008,
lahko pričakujemo, da se bo položaj mladih, kljub gospodarski rasti v zadnjih dveh letih, ki sicer ni bistveno
izboljšala kakovosti njihovih zaposlitev, drastično poslabšal.

[1]
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Podčrtaj v besedilih uporabljamo, ker omogoča vidnost transspolnih oseb, katerih spol se umešča onstran spolnega binarizma (ženska-moški).

Vsi ti podatki kažejo na to, da je treba zagotavljati takšna delovna mesta, ki bodo bolj odporna v primerjavi z drugimi v času ekonomskih kriz. To izpostavlja tudi Evropski mladinski forum, ki je v poročilu iz leta
2016 z naslovom Social Inclusion and Young People: Excluding Youth: A Threat to our Future na str. 21 opozoril na vse večjo prekarno zaposlovanje mladih ter obsodil stališče EU in odločevalk_cev na nacionalnih
ravneh, ki mlade spodbujajo k samostojnemu podjetništvu. Le-to naj bi bilo smiselno le, kadar ima mlad_a
posameznik_ca inovativno podjetniško idejo in ne takrat, kadar ni na voljo drugih oblik zaposlitev, saj lahko ravno »s. p.-jevstvo«, kakor kažejo izkušnje v Sloveniji, vodi v največjo revščino in posledično socialno
izključenost. Tako tudi EYF izpostavlja zadružništvo kot obliko zaposlitve, ki nudi mladim večjo socialno
varnost in z razpršitvijo tveganja na druge članice_e zadruge spodbuja vrednote, kot sta solidarnost in
demokracija na delovnem mestu. S podporo zadrugam (bodisi novinarskim, umetniškim, prevajalskim,
oblikovalskim, arhitekturnim, s področja nege, kmetijskim, pohištvenim ...) bi javne politike vplivale tudi na
večjo socialno vključenost in avtonomijo mladih.
Zato je bil eden izmed namenov našega projekta pokazati, da zadruge mladim zagotavljajo dostojno delo
zaradi skupnega in demokratičnega lastniškega sistema, delavsko lastništvo pa je še posebej primerno za
zagotavljanje bolj dejavnega in samostojnega mesta mladim v družbi. Konec koncev se programi usposabljanj in akcije za vzpostavljanje zadrug mladih po Evropi zlasti v predelih, kjer je možnost zaposlovanja
majhna, množijo. Omenimo naj: Aulacoop v Španiji, AltGen v Veliki Britaniji in OOP!-Confcooperative ter
Generazioni Legacoop v Italiji. Z usposabljanji, ki smo jih izvajale_i tekom projekta, smo želele_i mladinsko
polje napraviti za enega izmed pionirjev, ki bo tudi v Sloveniji pomagalo reševati probleme brezposelnosti
in socialne izključenosti s spodbujanjem pravičnih in dostojanstvenih načinov delovnih razmerij, ustvarjanjem in porazdelitvijo bogastva ter demokratizacijo lastništva in gospodarstva.
V prvem zvezku priročnika poskušamo predstaviti nekaj ključnih ugotovitev usposabljanj s področja
participatorne ekonomije in zadružništva, razpravljamo o pomenu družbenih inovacij za opolnomočenje
skupnosti, seznanjamo z rezultati Globalne študije zadružnega podjetništva mladih, ki jo je Mednarodna
organizacija industrijskih in storitvenih zadrug (CICOPA) objavila junija 2018, in se pogovarjamo z generalnim direktorjem Mednarodne zadružne zveze (ICA) Brunom Roelantsom o pomenu zadružništva za mlade
in družbo danes.
V naslednjih treh zvezkih boste našle_i modele neformalnih izobraževanj za mlade s področja kritične pismenosti in delavskih pravic, participatorne ekonomije in zadružništva. Modeli na razumljiv način prikažejo,
kako v vašem mladinskem centru, šoli ali zadrugi izpeljati delavnice na te teme.
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V petem zvezku pa se lahko sprehodite po pregledu stanja prekarnosti mladih, v katerem je posebni
poudarek na socialnih in delavskih pravicah posameznikov_ic v različnih oblikah dela.
Upamo, da vam bo priročnik koristil, ne glede na to, ali prihajate iz mladinskega centra, zadruge, strokovne, politične ali širše javnosti. In upamo, da bodo izvedena usposabljanja, priročnik, učni pripomoček
in zaključna konferenca projekta Združimo se! pripomogli k ustvarjanju bolj ugodnih podpornih okolij za
ustanavljanje in razvoj zadrug mladih.
Urška Breznik, Pekarna Magdalenske mreže
Maribor, avgust 2018

Vsebine projekta Združimo se! smo pripravljale_i in izvajale_i:
– Pekarna Magdalenske mreže Maribor
– Organizacija za participatorno družbo
– Center alternativne in avtonomne produkcije
– Sindikat Mladi Plus
– KreatorLab
– Kooperativa Dame
– Kooperativa Peron
– Zadruga BikeLab
– Zadruga Dobrina
Program smo izvajale_i v:
– Gimnazija Ravne na Koroškem
– Gimnazija Ptuj
– MISC INFOPEKA
– MC Gornja Radgona
– MIKK Murska Sobota
– MC Postojna
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2. Globalna študija zadružnega
podjetništva mladih

S poudarkom na delavskih in socialnih zadrugah ter zadrugah neodvisnih producentk_ov

Namen študije, ki jo je Mednarodna organizacija industrijskih in storitvenih zadrug (CICOPA) objavila junija
2018, je bil prikazati, da so zadruge lahko konkretno orodje v rokah mladih, da si izboljšajo zaposlitvene
pogoje in vstopijo v svet (zadružnega) podjetništva. Na naslednjih straneh si lahko preberete povzetek, ki je
tako kot študija sestavljen iz treh delov. V prvem je orisana globalna slika zaposlovanja mladih in prikaz, da
lahko z zadrugami zgradimo boljšo prihodnost, drugi del je sinteza odgovorov in s tem konkretnih izkušenj
mladih zadružnic_kov, zadnji del pa osvetljuje pomen ustreznih podpornih okolij za razvijanje zadružniških
modelov ter navaja nekaj konkretnih primerov, kako je zadružništvo mladih promovirano znotraj zadružnega
gibanja in podprto z institucionalnimi politikami.
Naša generacija odrašča v svetu, kjer se neenakost povečuje iz dneva v dan. Le en procent svetovne populacije ima v lasti toliko bogastva, kot ga ima ena polovica prebivalstva skupaj. Veliko je ekstremne revščine,
srednji razred pa izgublja tla pod nogami zaradi brezposelnosti in prekarnih zaposlitev. Najbogatejši razred
in velika podjetja še naprej za profit uničujejo okolje in človeštvo. Ljudje se počutijo nemočni in tudi ko kak
voditelj_ica želi urediti zadeve, razporediti bogastvo, hitro postane tarča lobijev. Zdi se, da za prihajajoče
generacije alternativa ne obstaja.
Zadružniki_ce se zelo dobro zavedajo, da alternativa obstaja. Zadruge se mladim zdijo zanimive, saj zagotavljajo nove oblike solidarnosti in socialne varnosti tudi samozaposlenim, skozi čas pa so se izkazale kot
zelo odporne. Nekateri državni organi že prepoznavajo zadružno gibanje kot način izgradnje boljše družbe.
Participacijo vnašajo v okolja, kjer je bila demokracija predolgo odsotna – v podjetja in korporacije vpeljujejo
načine soodločanja. So orodja, ki nam omogočajo vzeti kontrolo nad svojim življenjem v svoje roke, namesto
da ga prodajamo drugim.
Na srečanju mladih članic_ov Mednarodne zadružne zveze (ICA) so v Antalyi leta 2015 sklenile_i, da je lahko
zadružno gibanje družbeno gibanje prihajajočega stoletja, potrebno pa je, da zaobjame potrebe delavk_cev
in mladih ter postane orodje družbenih sprememb.
Zadružno gibanje mora biti aktivno na dveh linijah – v gibanju samem in v družbi. Prevetriti je treba
zadružne principe in jih realizirati, obstoječe avtoritete pa morajo razumeti, da mladi niso prihodnost
zadružnega gibanja, ampak njena sedanjost. V družbi je treba spodbujati in podpirati podjetja, ki ljudi ne
bodo reducirala na potrošnice_ke, ampak jih bodo spodbujala k aktivni participaciji.
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Mednarodna organizacija industrijskih in storitvenih zadrug (CICOPA) je oblikovala kampanjo, fokusirano
na zadružno podjetništvo mladih »Mi imamo v lasti! Prihodnost dela je naša« (»We own it! The future of
work is ours«). Želele_i so odpreti razpravo o glavnih točkah in izzivih pri ustanavljanju delavskih, socialnih
in zadrug neodvisnih producentk_ov med mladimi na svetovni ravni, v družbi, ki jo zaznamujejo nove
tehnologije, sektorske spremembe in spremembe na področju dela.
Prizadevale_i so si, da postane vir navdiha za nadaljnje raziskovanje ter orodje za promocijo zadružništva
na odločevalskem, zakonodajnem nivoju. Bazira na raziskovanju in rezultatih, pridobljenih s pomočjo
spletnega vprašalnika, ki ga je rešilo več kot 60 mladih zadružnic_kov, starih med 15 in 35 let, ki so
organizirane_i v delavske, socialne ali zadruge neodvisnih producentk_ov na 5-ih kontinentih.

1. GLOBALNA SLIKA ZAPOSLOVANJA MLADIH IN IZHODIŠČNI
PREMISLEKI O PRISPEVKU ZADRUG NA TEM PODROČJU
V prvem delu študije je orisana globalna slika zaposlovanja mladih, preberemo pa lahko uvide, da lahko
zadruge za mlade gradijo boljšo prihodnost. Na podlagi analiziranih podatkov je bilo ugotovljeno, da so
mladi demografska skupina, za katero velja največja verjetnost nezaposlenosti in da je kvaliteta zaposlitev
mladih zaskrbljujoča.
Glede na podatke Mednarodnega denarnega sklada je za leto 2018 predvidena ekonomska rast, a to še
ne pomeni, da bo svetovno gospodarstvo prišlo na nivo pred zadnjo krizo. Ekonomska rast je namreč še
vedno nepovezana z rastjo zaposlovanja. Participacija delovne sile je v upadu, med tem ko brezposelnost
na globalnem nivoju ostaja visoka.
Mladi so disproporcionalno prizadeti z nezaposlenostjo – brezposelnost mladih znaša 13,1 % in je več
kot dvakrat večja od globalne brezposelnosti, ki je 5,8 %. Za mlade je v primerjavi z odraslimi trikrat bolj
verjetno, da so nezaposleni. Prav tako je zaskrbljujoča kvaliteta zaposlitev mladih. Okoli 70 milijonov
mladih, ki dela, namreč živi v revščini (posebej v subsaharski Afriki in južni Aziji). Veliko mladih je revnih
tudi v razvitem svetu, kljub temu da imajo službe. Prav tako 4 od 5-ih mladih dela v neformalni ekonomiji,
kar velja za 3 od 5-ih zaposlenih odraslih. Projekcije za prihodnost kažejo, da bo leta 2050 na svetu več
starejših kot mladih, kar opozarja na to, da bodo potrebne korenite spremembe fiskalne politike. Povečati
bo treba udeležbo mladih na trgu dela in tako zagotoviti ekonomsko produktivnost ter sisteme socialnega
varstva.
Odločevalke_ci promovirajo podjetništvo kot možnost za povečanje participacije mladih na trgu dela
9

in hkrati za podporo sistemov socialnega varstva. Po podatkih OECD so mladi med 20 in 30 veliko bolj
zainteresirani za samozaposlitev kot starejši. Kljub neizkušenosti in pomanjkanju financ vidijo podjetništvo
kot potencialno kariero. Marsikje lahko beremo o prednostih podjetništva, ena naj bi bila dostop do trga
dela. Raziskava GEM 2013 je pokazala, da mlade_i podjetnice_ki v večji meri zaposlujejo vrstnice_ke, so
bolj inovativne_i ter odgovarjajo na trende in potrebe. Te trditve pa so kontradiktorne realnosti. Le 4
% mladih v EU je samozaposlenih, med tem ko je na ta način zaposlenih 15 % odraslih. Podjetja mladih
podjetnic_kov imajo tudi manjšo življenjsko dobo. Glede na GEM so glavna ovira za uspešno podjetništvo
pomanjkanje financ, veščin, infrastrukture in slabo podporno okolje ter administrativna kompleksnost,
temu pa lahko dodamo še specifične kulturno vezane dejavnike.
Globalni trendi, kot so demografske spremembe, globalizacija in tehnološke inovacije, preoblikujejo
področje dela: zaposlitve niso več tako sektorske, vse več je novih oblik dela, spreminja pa se tudi sam
odnos do dela.
Glede na raziskavo ILO se mladi večinoma zaposlujejo v storitvenem sektorju, vse manj pa v manufakturah, razen v Afriki, Aziji in Pacifiku. Cvetoče finančno posredništvo, zdravstvo in socialno delo prav
tako zaposluje veliko mladih delavk_cev. Do leta 2030 Svetovna zdravstvena organizacija napoveduje
40 milijonov novih služb v sektorju. Od mladih se zahteva tudi več tehničnih znanj in t. i. mehkih veščin.
Digitalne tehnologije so po svetu prisotne v različnih merah, še vedno jih je največ v t. i. razvitih državah.
Spremembe na tem področju pa lahko predstavljajo tako tveganja kot priložnosti, odvisno od državnih
regulacij. Kot učinek novih tehnologij lahko pričakujemo polarizacijo služb in deindustrializacijo. K temu
prispeva seveda tudi globalizacija, rezultat pa so premiki zaposlenosti iz manufaktur k storitvam.
Spremembe obstoječih oblik zaposlitev med leti 2005 in 2015 spremljajo različni trendi. Povečanje potreb
po začasnih neodvisnih delavkah_cih je trend, ki ga lahko opazimo v večini držav in reflektira nove zaposlitvene oblike, ki jih zahtevajo nove tehnologije, kot recimo platformne ekonomije. Neodvisnih mladih
delavk_cev je v državah z majhnim ali srednjim prihodkom manj, kot jih je v državah z visokim prihodkom.
Nestandardne oblike zaposlitev so najbolj razširjene med mladimi, posebej v Evropi, in še naraščajo. To,
da se oblike dela množijo, je po navadi povezano s trendi neodvisnih delavk_cev, platformnih tehnologij
in nič-urnih pogodb. Koncept neodvisne_ga delavke_ca je v neskladju s tradicionalnim razumevanjem
tega pojma. Danes gre namreč za delavke_ce, ki so odvisne_i od ene_ega ali nekaj naročnic_kov in od
njih prejemajo direktna navodila. Platformne ekonomije definirajo delo, ki se deli oziroma organizira preko
platform. Težko je oceniti njihov realni vpliv, zagotovo pa je ta največji ravno na mlade v razvitih državah.
V severni Evropi je vse več nič-urnih pogodb, ki krhajo razmerje med delodajalko_cem in zaposleno_im,
saj ni nobenih obveznosti stalnega dela ali plačila.
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Nove oblike dela predstavljajo na eni strani priložnosti zaradi fleksibilnosti, na drugi pa veliko nevarnost,
posebej tam, kjer ni ustreznih regulacij. V večini s seboj prinesejo nizko plačilo, slab dostop do socialne
zaščite, polarizacijo služb, manj priložnosti za usposabljanja in izobraževanja. Naraščanje nestandardnih
oblik zaposlitve ogroža tradicionalne pogodbe o zaposlitvi in odpira vprašanja, kako delavkam_cem
zagotoviti dostop do sistemov socialne zaščite in socialno pravičnost.
Po podatkih ILO se je med leti 2005 in 2015 število zaposlenih med 15 in 29 povečalo, a to ne pomeni, da
so njihove službe varne in stabilne. Do povečanja je prišlo predvsem zaradi večje fleksibilnosti in manjše
stabilnosti. Zadruge na drugi strani lahko razumemo kot gonilno silo dostojnega dela.

Grajenje boljše prihodnosti skozi zadruge
Zadruga je definirana kot avtonomno združenje oseb, ki so združene prostovoljno in zasledujejo
skupne ekonomske, socialne in kulturne potrebe ter želje skozi podjetje, ki ga imajo v skupni lasti in ga
demokratično vodijo. Njihova posebnost je v tem, do so hkrati združenje oseb in polnopravno podjetje,
vključeno v ekonomske aktivnosti. Na prvi pogled lahko izgledajo kot vsa druga podjetja, a ključna razlika
je ta, da so v lasti in upravljanju svojih članic_ov, ne delničark_jev, ki odločitve sprejemajo demokratično.
Člani_ce so lahko delavke_ci, producentke_ci, uporabnice_ki, stranke ali druge_i, odvisno od tipa zadruge.
Mednarodna organizacija industrijskih in storitvenih zadrug (CICOPA) je sektorska organizacija
Mednarodne zadružne zveze (ICA), fokusirana na industrijo in storitve, zato se v študiji pojavljajo delavske
in socialne zadruge ter zadruge neodvisnih producentk_ov.
Delavske zadruge: člani_ce so delavci_ke, ki imajo v lasti podjetje in demokratično odločajo o njegovi sedanjosti in prihodnosti. Delavci_ke-člani_ce so vključeni_e v produkcijo blaga ali storitev, tržna
transakcija pa poteka med strankami in zadrugo. Statusi delavk_cev-članic_ov so lahko različni glede
na zadružna pravila.
Socialne zadruge: člani_ce so lahko delavci_ke, uporabnice_ki ali druge fizične oziroma pravne
osebe. Odgovarjajo na potrebe skupnosti bodisi v obliki zdravja, sociale, izobraževanja bodisi okolja,
lahko pa so način, ki zagotavlja zaposlitev najranljivejšim skupinam – osebam s posebnimi potrebami,
dolgotrajno brezposelnim, bivšim zapornicam_kom, migrantkam_om …
Zadruge neodvisnih producenkt_ov: člani_ce samostojno opravljajo svoje dejavnosti, združeni_e
pa so, da presežejo probleme izoliranosti in prekarnosti ter da skupaj koristijo servise, kot so
računovodstvo, marketing, svetovanje in pravna pomoč, co-working prostor in tako naprej. Tržna
transakcija teče med strankami in člani_cami zadruge. V nekaterih primerih so člani_ce zaposleni_e v
zadrugi in koristijo prednosti statusa zaposlenih ter so tako deležni_e socialnih in delavskih pravic.
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Večina članic CICOPE je v zadnjem času, sicer brez resnih evidenc, zaznala pozitivne trende ustanavljanja
zadrug mladih. To lahko povežemo s krizo, ki je imela velik vpliv na mlade. Najti so morale_i odgovore in
rešitve za probleme, ki jih trg dela zanje ni bil sposoben zagotoviti.
Potencial zadružnega podjetništva je bil prepoznan tudi v Evropski komisiji, OECD in ILO.
Evropska komisija:
»Mladi so entuziastični glede ustanavljanja podjetij in zelo zainteresirani za socialno odgovorne posle. […]
Medtem, ko mladi pogosto navajajo, da so zadružne vrednote in načela tista, zaradi katerih so zadruge
privlačne kot način za ustvarjanje lastnih podjetij ali kot potencialni delodajalec, je treba opozoriti, da se v
šoli poučuje predvsem o tradicionalnih podjetjih in poslovnem upravljanju s poudarkom na konvencionalnih
poslovnih modelih. […] Vendar pa je zadružni model možnost za mlade, saj ima nizke kapitalske zahteve,
omejeno odgovornost in v primerih, ko so člani tudi zaposleni, nudi možnost samozaposlovanja. Možnost
samozaposlovanja je še posebej pomembna za mlade, da vstopijo na trg dela, posebno kadar se soočajo s
težavami pri iskanju prve zaposlitve zaradi pomanjkanja priložnosti ali pomanjkanja izkušenj.«
OECD:
»Zadruge so posebna oblika podjetja, ki utegne biti zanimiva za mlade. […] Zadruge so lahko privlačne, saj
lahko člani dosežejo več, kot bi vsak posebej s povečanjem finančnega in človeškega kapitala ter prednostih
ekonomije. To je lahko idealno za mlade, ki morajo preseči stanje pomanjkanja virov in znanja.«
ILO:
»Zadruge omogočajo mladim ženskam in moškim, da združijo vire, delijo tveganja, dosežejo večjo pogajalsko moč in izboljšajo dostop do trgov. Vsekakor so skupnostna in delavska lastnina, zadruge in socialna
podjetja rastoča področja, ki zanimajo mlade.«
Zadružno gibanje še ne razpolaga s številkami, na podlagi katerih bi gradile_i primerjalne argumente, naj
se mladi poslužujejo zadružnega poslovnega modela. Kljub temu pa poslanstvo zadrug in opazovanje
obstoječih praks omogoča oblikovanje premislekov o močnem potencialu za reševanje vprašanj, ki predstavljajo izzive življenjskih in delovnih področij mladih. Prednosti zadrug so povezane s spreminjajočim se
delovnim okoljem, še posebno v kontekstu visoke svetovne brezposelnosti in podzaposlenosti, negotovosti zaposlitve, fleksibilnosti in večanja neenakosti. Dokazano je, da je zaposlitev v zadrugi bolj vzdržna,
da je dohodkovna neenakost manjša, bolje so porazdeljene med mestnimi in podeželskimi območji in
zagotavljajo višjo participacijo.
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Trajnostne in kvalitetne službe kot odgovor na prekarizacijo in neformalnost
Kar 9,46% svetovne delovne populacije je zaposlene v zadrugah. Nobena druga oblika podjetja ne
zaposluje toliko ljudi in hkrati kaže odpornost krizi in gospodarskim upadom, ter zagotavlja stabilnost
zaposlitev. Delavske zadruge so preživele vsaj toliko časa kot ostale oblike podjetji in če jih primerjamo
z njimi je zaposljivost v zadrugah visoka, so bolj produktivne in finančno stabilnejše ter znotraj podjetja
obdržijo več profitov. V prvi vrsti zadruge zadovoljujejo potrebe svojih članic_ov in dajejo glas vsem
ljudem brez diskriminacije ter iz neformalnega dela prehajajo v formalno. Delavske zadruge, ki svojim
članom_icam zagotavljajo dostojna delovna mesta, so lahko neposreden odgovor na delo v neformalnih
ekonomijah. Na izzive sodobnih družb pa lahko odgovarjajo tudi posredno. Ljudje lahko v kreditnih oziroma bančnih zadruga lažje pridejo do kredita, v zavarovalniških zadrugah do sistemov socialne varnosti
in zaščite, skozi zadruge neodvisnih producentk_ov pa rešujejo izoliranost in si delijo stroške ter storitve, ki
jih kot producentke_i potrebujejo.
V zadnjih letih se je kar nekaj podjetji preoblikovalo v zadruge. Eden izmed načinov je delavski odkup
podjetja, ki spremeni notranjo organizacijo podjetja, ohrani pa veliko služb in ekonomskih aktivnosti.
Delavski odkup je najuspešnejši v državah z močnim zadružnim gibanjem in dobrimi zakonodajnimi
pogoji. V Franciji je med 2012 in 2015 z delavskim odkupom nastalo kar 160 zadrug. Veliko zanimanje
pa je tudi v Združenih državah Amerike, velika baby-boom generacija lastnic_kov se namreč upokojuje.
Podobno je stanje v Kanadi, kjer se populacija prav tako stara. Zadružni delavski odkup zagotavlja medgeneracijski prenos poslov in služb, to pa ni dobro samo za delavke_ce in bivšega_o lastnico_ka, pač pa za
celotno lokalno socioekonomsko sliko.

Pravična avtomatizacija in digitalizacija skozi skupno lastništvo
Točnega vpliva avtomatizacije in digitalizacije na delo ne moremo predvideti, spremembe niso povsod
enake. Nekatere službe in potrebne veščine bodo morda izginile, nekatere bodo morda preseljene
drugam. Avtomatizacija in digitalizacija pa utegneta nuditi priložnosti mladim. Če govorimo o kvaliteti
služb in stabilnosti, je le-to povezano z lastništvom, kjer pa odgovor ponudijo zadruge. O avtomatizaciji
ne smemo razmišljati kot kapitalistke_i ali kot njene žrtve. Kot delavci_ke-člani_ce nas ne sme biti strah,
da bodo stroji nadomestili delo človeka, ampak razmišljati, kako nam lahko stroji olajšajo življenje. Da bo
tehnologija koristna za več ljudi, mora biti lastništvo skupno.
Z razmahom platformnih ekonomij, ki so znane predvsem kot posrednice prekarnih in neformalnih oblik
dela, se je odprlo polje platformnega zadružništva. Nove digitalne konfiguracije se bi lahko oblikovale
po zadružnem modelu, kar bi dajalo lastništvo in odločevalsko moč ljudem, ki platformo uporabljajo ali
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preko nje delajo. Zadružništvo predstavlja potencial injekcije demokratičnih in participatornih principov
v sistem, ki trenutno deluje v smeri kopičenja premoženja, ekonomske vrednosti in moči v rokah peščice.
Zadružne platforme so navadno več deležniške zadruge, saj povezujejo različne akterke_je – servise,
uporabnice_ke, tehnične delavke_ce, ustanoviteljice_e, investitorke_je in tako naprej. Strukture članstva
in notranje organizacije niso vedno jasne in ker so te vrste zadrug šele v nastanjanju, bi jih bilo smiselno
spremljati in spodbujati njihov razvoj skladno z zadružnimi načeli in identiteto.

Dostop do novih zahtevanih veščin
Izobraževanje danes ni več vezano samo na šolo in univerzo. Potreba po nenehnem izpopolnjevanju,
prekvalificiranju ali dodatnem usposabljanju je vse večja in vezana na delovno mesto. Podjetja na
izobraževanja pošiljajo le nekatere svoje zaposlene. Zadruge pa so s svojim petim zadružnim načelom
zavezane k izobraževanju in usposabljanju svojih članic_ov, da le-te_i v čim večji meri delujejo odgovorno
in učinkovito prispevajo k razvoju zadruge. Izkazale so se že kot laboratorij inovativnih in trajnostnih oblik
menedžmenta, medosebnih odnosov, s svojim participatornim vodenjem so lahko navdih za inovacije ter
večjo dostopnost usposabljanj in izobraževanj na delovnem mestu.

Participatorni in skupnostni odgovori na
socialne, demografske in okoljske probleme
Število socialnih zadrug se povečuje, te pa so odgovor na potrebe, ki se pojavljajo v okolju. Te so velike
posebej tam, kjer je socialna država šibka ter za ljudi ne zagotavlja potrebnih skrbstvenih in zdravstvenih
storitev. Zadružni model je, ker se osredotoča na ljudi in skupnost, odličen način za razumevanje novih
družbenih in okoljskih potreb, za zagotavljanje inovativnih rešitev in tudi za zagotavljanje zaposlitev
mladim.
Ne moremo pa trditi, da je ena sama zadruga odgovor na vse trenutne ekonomske, tehnološke, družbene
in okoljske spremembe. Ne glede na sektor in dejavnosti lahko zadruge izkažejo svoj polni potencial, če
so podprte z ustreznimi institucionalnimi okvirji. To velja zlasti za zagotavljanje kakovostnih zaposlitev,
kar je močno vezano na zakonodajo, ki ureja gospodarske dejavnosti zadruge in pogoje dela delavk_cev.
Sodelovanje med zadrugami in člani_cami lokalne skupnosti ter ustrezne politike za izboljšanje institucionalnih okvirov, v katerih zadruge delujejo, so ključnega pomena, da bi zadruge uresničile svoj polni
potencial za mlade in za družbo kot celoto.
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2. POGLEDI IN IZKUŠNJE MLADIH ZADRUŽNIC_KOV
Spomladi 2017 je bil po elektronski pošti in preko socialnih omrežij poslan in deljen spletni vprašalnik za
zbiranje podatkov o delavskih, socialnih in zadrugah samostojnih producentk_ov po vsem svetu, ki so jih
ustanovili oziroma v njih delajo mladi.
Poročilo je bilo pripravljeno na podlagi 64-ih odgovorov od 77 prejetih. 13 jih je bilo izločenih, saj je bil
upoštevan en rešen vprašalnik iz vsake zadruge. Ključno je bilo tudi, da je večina članic_ov in nečlanic_ov
zaposlenih v zadrugi starih med 18 in 35 let. Upoštevanih je bilo 5 odgovorov, kjer je večina nečlanic_ov
zaposlenih starih med 15 in 35, članstvo pa je nekoliko starejše od ciljne skupine študije.
Vzorec ni reprezentativen za celotno zadružno gibanje in mlade v njem. Raziskava daje parcialno sliko, saj
so na vprašalnik odgovarjale_i mlade_i zadružnice_ki, ki so že zelo aktivne_i znotraj zadružnega gibanja.
Pomanjkanje statističnih podatkov o starostni strukturi v zadrugah onemogoča, da bi ocenile_i, kakšen je
delež pridobljenih odgovorov glede na celo ciljno skupino v svetovnem zadružnem gibanju.
Dobro polovico vzorca predstavljajo delavske zadruge (56 %), sledijo socialne (36 %), najmanj pa je zadrug
samostojnih ustvarjalk_cev (5 %). Za primerjavo je tu še statistika zadrug po svetu, ki zagotavljajo okoli
20 milijonov služb. 67 % je delavskih zadrug, 17,5 % neodvisnih producentk_ov, 15,5 % pa socialnih. Če
pogledamo strukturo članic CICOPA, je tam največ delavskih zadrug, delež zadrug samostojnih producentk_ov pa je v zvezi zelo slabo reprezentiran. Le 3,3 % vseh producentskih zadrug je članic CICOPE. To je
tudi razlog za slabšo reprezentacijo te oblike zadrug v raziskovalnem vzorcu. Pomembno pa je, da se dela
na prepoznavnosti producentskih zadrug, kajti pojavljajo se nove oblike dela, ki zahtevajo samostojne
delavke_ce tudi skozi spletne platforme in prav zadružni model lahko zagotovi inovativne rešitve organiziranja delavk_cev. Je zagotovilo tako za fleksibilnost kot varnost članic_ov.
Večina oseb, ki so reševale vprašalnik, so člani_ce zadrug, stari_e med 18 in 35 let. Večinska starostna
kategorija v njihovih zadrugah tako članic_ov kot zaposlenih, ki niso člani_ce, je med 18 in 35 let. Vzorec
pokriva 5 kontinentov in 31 držav. Največ se jih je odzvalo iz Evrope, nato obeh Amerik, Afrike, Azije
in ena zadruga iz Oceanije. Največ jih deluje v urbanih območjih, nato nekje med urbanim in ruralnim
območjem, najmanj pa v ruralnih predelih. Povprečna stopnja izobrazbe respondentk_ov je precej visoka,
najpogostejši odgovor je, da imajo pridobljeno terciarno izobrazbo. V zadrugah, ki so izpolnile vprašalnik,
je več žensk kot moških, izvoljene položaje predsednic_kov in članic_ov upravnega odbora pa zasedajo
večinsko moški. Ženske predstavljajo večjo skupino ne-članic in zaposlenih v zadrugah, veliko pa jih je tudi
v članskih vrstah.
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V publikaciji ILO-ICA iz leta 2015 izpostavljajo zadruge kot okolja, kjer je enakost med spoli zagotavljana
bolj kot v katerih koli drugih oblikah podjetij ter da se skozi zadruge izboljšujejo življenjski pogoji žensk.
V večini primerov je v zadrugah več oseb nacionalnosti tiste države, kje se zadruga nahaja, ponekod je
več predstavnic_kov drugih nacionalnosti, ponekod pa sta skupini drugih nacionalnosti in nacionalnosti
države zadruge enaki.
Povečanje števila migrantk_ov in begunk_cev predstavlja družbam izziv zagotoviti ustrezna delovna
mesta in osnovno socialno ter zdravstveno zaščito. Večina migrantk_ov in begunk_cev je mlajša od 30 let,
gre torej za delovno aktivne ljudi, ki bi lahko pomagale_i rešiti problem starajoče se populacije in pokojninskih ter zdravstvenih sistemov. Migrantke_i in begunke_ci so najranljivejša skupina, izpostavljene_i so
revščini, slabo plačanim prekarnim delom in zelo izkoriščevalskim razmerjem neformalne ekonomije. Eno
izmed zadružnih načel je prostovoljno in odprto članstvo za vse, ne glede na spol, raso, politično ali versko
prepričanje. Zadruge tako utegnejo migrantkam_om nuditi dostop do dostojnih in vključujočih delovnih
pogojev. So tudi orodja, da migrantke_i in begunke_ci same_i razvijajo podjetniške iniciative skupaj z
lokalno skupnostjo in s tem večajo lastno avtonomijo in vključenost. Socialne zadruge so marsikje skupaj z
lokalno upravo ključne organizacije podpore in integracije migrantk_ov ter begunk_cev.
Večina zadrug, ki je izpolnila vprašalnik, deluje v storitvenem sektorju, in sicer na področju strokovnih,
znanstvenih in tehničnih dejavnosti; informiranja in komuniciranja; na finančnem in zavarovalniškem
področju ter v drugih storitvah. Nekaj se jih je opredelilo tudi, da delujejo na področju vzgoje in
izobraževanja; poljedelstva; gozdarstva in ribolova; namestitve in hrane; umetnosti, zabave in rekreacije
ter zdravja in socialnega varstva. Najmanj pa jih je dejavnih na področju gospodinjskega dela; administracije in prodaje ter servisa avtomobilov.
V raziskavah ILO, OECD in GEM opazimo, da je velik procent mladih aktiven v inovativnih sektorjih, kot so
informiranje in komuniciranje ter finančno posredništvo. Ko gledamo zadruge, se le-te ukvarjajo z dejavnostmi, ki zahtevajo določeno mero usposabljanja, specializiranega znanja in veščin ter niso kapitalsko
intenzivne.
Na vprašanje o ekonomskem stanju jih je več kot polovica odgovorila, da se je njihova produkcija in
prodaja glede na prejšnje leto povečala, tretjina, da je stabilna, slabih 10 % pa poroča o poslabšani situaciji. Najbolje poslujejo zadruge na strokovnem, znanstvenem in tehničnem področju, najslabše pa na
področju informiranja in komuniciranja ter drugih storitev.
O zaposlitvenih trendih poročajo, da so se v večini bodisi povečali bodisi ostali enaki, v slabih 20 % pa se je
število delovnih mest zmanjšalo. Do odpuščanja je prišlo predvsem na področju informiranja in komuniciranja. V naslednjih petih letih 90 % vseh vprašanih predvideva ustvarjanje novih delovnih mest, 80 % pa je
optimističnih glede prihodnosti zadruge.
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Ne-člani_ce so v zadrugi večinoma zaposleni_e z začasnimi pogodbami. Del vzorca sestavljajo zadruge,
kjer delovno silo predstavljajo delavci_ke-člani_ce, nimajo pa drugih zaposlenih. To lahko pripišemo
dejavniku, da so zadruge male in so bile pred kratkim ustanovljene.
Če za kategorizacijo upoštevamo število zaposlenih, kjer je podjetje z do 10 zaposlenimi mikro, do 50 pa
malo, večina (81 %) zadrug spada v kategorijo mikro podjetij, 12 % med mala podjetja, 2 % jih ima do 250
članic_ov, 5 % pa nad 250. Da se večina uvršča med mikro podjetja, lahko razložimo s tem, da so nastale
pred kratkim oziroma so dejavne v kapitalsko neintenzivnem storitvenem sektorju. Če pogledamo celotno
CICOPA mrežo se večina industrijskih in storitvenih zadrug šteje med mala ali srednje velika podjetja.
Zaradi 6. zadružnega načela – sodelovanje med zadrugami, se lahko zadruge, ne glede na svojo velikost,
soočijo z različnimi situacijami. Sodelovanje med zadrugami in okoljem, v katerem se nahajajo, pa se po
svetu močno razlikuje. Odvisno je od prisotnosti zadružnega gibanja in obstoječih uredb ter politik.
Večino zadrug vzorca tvori do 10 članic_ov. Tako je predvsem v delavskih zadrugah in zadrugah neodvisnih producentk_ov, kjer imajo različne tipe članstva, pa je članic_ov tudi več kot 250. V take zadruge se
namreč včlanjujejo tudi uporabnice_ki, prostovoljke_ci itd.
Slaba polovica zadrug je bila ustanovljena v preteklih petih letih, to je precej logično in povezano s starostjo članic_ov, 40 % jih deluje že več kot pet let, kar kaže neko mero stabilnosti, 9 % zadrug pa je v nastajanju. Večina vprašanih zadrug je nastala iz nič oziroma iz ideje skupine ljudi. Zadruge lahko nastanejo
na različne načine: z delavskim odkupom podjetja, z reorganizacijo in pretvorbo v zadrugo iz kake druge
oblike, kot spin-off obstoječe zadruge, obstajajo pa tudi še drugi načini. V prihodnosti zadruge predvidevajo inovacije na področju organizacije, kar vključuje procese upravljanja in organizacije dela. Mlade
zadružnice_ke bi bilo treba podpirati pri krepitvi spretnosti upravljanja, saj bo le to imelo veliko vlogo v
konkurenčnosti z drugimi podjetji. Zadruge, delujoče na področju strokovnih, znanstvenih in tehničnih
aktivnosti, stremijo k organizacijskim inovacijam, med tem ko tiste iz finančnega in zavarovalniškega
področja izpostavljajo produkcijske inovacije. Zadruge, ki se ukvarjajo z informiranjem in komuniciranjem,
pa se osredotočajo na marketinške inovacije. Večina vprašanih že uporablja digitalne zadružne platforme
za prodajo in nakup dobrin ter storitev, delitev servisov, izdelkov in informacij oziroma načrtujejo uporabo
v bližnji prihodnosti. Večina razvija inovativne pristope k usposabljanju in izobraževanju članic_ov, več
kot tretjina v usposabljanja vključuje tudi ne-članice_e. Skoraj 70 % vprašanih poroča o rabi inovativnih
programov in strategij za promocijo prenašanja znanja in veščin iz starejših na mlajše članice_e, posebej
upravljanja. Medgeneracijsko prenašanje podjetniških znanj in upravljanja je ključno ne le za mlade
zadružnice_ke, ampak za prihodnost zadružnega gibanja. Le z vključevanjem mladih v notranje procese
in prakse zadružnega gibanja, promoviranjem potrebe po usposabljanju in demokratičnem upravljanju
lahko zagotovimo, da se bodo zadružne vrednote in s tem zadruge prenašale iz generacije v generacijo.
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Nadalje se je preverjalo o pogojih, v katerih delujejo, ovirah, s katerimi se soočajo, in spodbudah, ki so
jih deležne_i. Mlade zadruge se v fazi nastajanja soočajo predvsem s problemom pridobivanja finančnih
sredstev, kar v večini otežujejo še kompleksne regulacije. V Afriki se soočajo z minimalnimi zakonskimi
določili kapitala, številnimi operativnimi dovoljenji in licencami ter stroški za njihovo pridobitev. V Južni
Ameriki je problematičen čas, ki ga porabijo za registracijo, v Evropi pa izpostavljajo visoke davke.
Za vzpostavitev in delovanje zadruge pa izpostavljajo problem sredstev, ki so jim na voljo, davkov, ki
jih morajo plačevati, in birokracije, nad katero se pritožujejo predvsem v Evropi. V Južni Ameriki in Aziji
poročajo o manku državnih programov, ki bi spodbujali zadružništvo.
Glavni viri financiranja za ustanovitev zadrug so v večini prihranki, nihče pa se ne poslužuje kreditov
konvencionalnih bank. Velikokrat iščejo alternativne vire financiranja, kot so javne subvencije, ne-bančni
zadružni finančni instrumenti in množično financiranje (crowdfunding). Mlade zadruge imajo torej največ
problemov glede financ. Ne morejo pridobiti konvencionalnih bančnih kreditov, o čemer poročajo tudi
ostale zadruge.
Podporo in nasvete v večini dobijo od ljudi, ki imajo veliko izkušenj s podjetništvom, od drugih zadrug in
svetovalnih služb, ki jih zagotavlja zadružno gibanje. Ponovno so izpostavljene konvencionalne banke, kot
najmanj spodbudne entitete.
Njihova percepcija splošnih odnosov do zadružništva v družbi je (razen v Afriki), da obstaja splošno
pomanjkanje prepoznavanja in brezbrižnost. Če dodamo še odgovore, ki opisujejo negativni pogled
na zadružništvo, vidimo, da ima 61 % vzorca občutek neugodnega družbenega odnosa do zadrug.
Prepoznavnost in privlačnost zadružnih praks igra pomembno vlogo v kariernih odločitvah posameznic_
kov in potencialnih vlagateljic_jev, dobaviteljic_jev, kupk_cev ter svetovalk_cev. Na vseh kontinentih so
se vprašane_i v največji meri odločile_i, da je splošna orientacija do zadružništva brezbrižna, sledili so odgovori, da je mnenje o zadrugah pozitivno, nekaj jih meni, da je negativno, nekatere_i pa so se odločile_i
bodisi za zelo pozitiven bodisi zelo negativen pogled na zadružništvo. Večina vprašanih meni, da je
vključevanje zadružništva v izobraževalni sistem neustrezno, kar skupaj s šibkimi političnimi podpornimi
ukrepi prispeva k oblikovanju družbenega pomanjkanja prepoznavanja in priznavanja ter neugodnega
okolja za zadružništvo.
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Odgovori na vprašanje, zakaj so se mladi odločili ustanoviti zadrugo oziroma se vključiti v kakšno
obstoječo, so bili razdeljeni v 3 glavne motive.

Vrednote

Imeti družbeni vpliv; odgovarjati na potrebe ljudi; delati nekaj družbeno
angažiranega in pozitivno vplivati na okolje; spremeniti svet; moja zadruga je
moje polje vojskovanja.

Organizacija dela

Ideja delati z drugimi namesto za druge; ne hierarhični odnosi; biti avtonomna_
en, svobodna_en in enak_a; samoopredelitev; imeti nadzor nad svojim delom;
delati v pravičnem okolju.

Zadovoljevanje
potreb

Zaščita; v moji državi ni podjetij, ki bi zaposlovala; razmere v državi nas silijo, da
iščemo načine preživetja in zadruga mi daje tako možnost, ki sem si jo vedno
želel_a, brez da bi se sploh zavedal_a; zadruge izboljšujejo kakovost življenja
svojih članic_ov; je rešitev pomanjkanja služb in prekarnosti; zagotavlja mi
ugodnosti in izobraževanje; naučim se veliko stvari.

Motivacija, o kateri poročajo mladi, je tako vezana na vrednote kot na povsem pragmatične elemente.
Zadruge jim pomagajo zadovoljiti potrebo po smiselni delovni izkušnji, ki je v skladu z njihovimi vrednotami ter željami zase in okolje, ter povsem konkretne potrebe: imeti službo, poklicne priložnosti in zaščito.
To ponovno kaže na dvojnost zadrug, ki so na eni strani združenje oseb in orodje v rokah ljudi, s katerim
lahko realizirajo svoje sanje, prepričanja, vrednote in želje, na drugi pa podjetje, ki zadovoljuje ekonomske
potrebe svojih članic_ov.
Poudariti je treba, da sinteza pridobljenih odgovorov kaže na pomembnost ponavljajočih se ovir. Mladi bi
lahko še bolje izkoristili vse prednosti, ki jih nudi zadružni model, če bi se premostili problemi financiranja,
pomanjkanja prepoznavnosti, znanja in usposabljanj o zadružništvu ter bi bilo več podpornih politik.
Izpostavljajo pa tudi zadeve, pomembne za celotno zadružno gibanje, kot je potreba po izboljšanju
sodelovanja med zadrugami ter medgeneracijski prenos znanja in moči v zadrugah.
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IZZIVI oz. glavne ovire, ki mladim preprečujejo, da bi iz zadružnega podjetništva pridobili kar največ:

››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

Pomanjkanje sredstev;
Slaba ozaveščenost in poznavanje zadružnega modela ali slab ugled;
Pomanjkanje znanja o specifikah delavskih zadrug v primerjavi z drugimi oblikami podjetij;
Premalo usposabljanj o zadružnem upravljanju in vodenju;
Več sodelovanja med zadrugami in več solidarnosti v zadružnem gibanju;
Šibek medgeneracijski prenos znanja in moči v zadružnem gibanju;
Splošno prepričanje, da zadruge niso prava podjetja;
Pomanjkanje kompetenc v obstoječih zadrugah (upravljanje, vodenje, tehnična znanja);
Pomanjkanje spodbud in konkretnih podpornih ukrepov;
Administrativna bremena.

PRILOŽNOSTI oz. glavne prednosti biti član_ica zadruge:

››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
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Demokracija na delovnem mestu;
Participacija;
Dostopen način lastništva;
Pozitivni učinki na razvoj skupnosti;
Sam_a lahko zgradiš svojo prihodnost;
Zavzemaš bolj aktivno držo v družbi;
Opolnomočenje;
Osebni in poklicni razvoj;
Vzajemna podpora (v zadrugi in med zadrugami);
Nisi sam_a;
Delaš v motiviranem timu;
Avtonomija na delovnem mestu;
Pripadnost;
Stabilna služba;
Vzajemno učenje;
Del širšega gibanja.

3. PODPORNO OKOLJE ZA ZADRUGE MLADIH
Mladi so glavni vir sedanjosti in prihodnosti, vendar njihovi potenciali še zdaleč niso izkoriščeni. Slabšanje
delovnih pogojev predstavlja resno grožnjo ne samo njihovi prihodnosti, pač pa tudi prihodnosti sistemov
socialnega varstva. Globalne spremembe v dostopu do izobrazbe, tehnologij in življenjskih stilov jih silijo,
da zahtevajo nove modele produktivnosti in dela.
Zadružno gibanje in odločevalke_ci lahko pomagajo ustvarjati bolj vključujoče okolje za mlade, promovirajo lahko aktivno državljanstvo in boljše delovne pogoje skozi zadružno podjetništvo. Delati je treba na
prepoznavnosti zadružništva in vključevanju le-tega v izobraževalni sistem, povečanju možnosti za dostop
do financ, rahljanju regulatorne kompleksnosti, povečati število podpornih programov za zadružništvo
in premisliti o načinu obdavčitve, ki bi za zadruge lahko bil ugodnejši. Prav tako bi bilo potrebno sprostiti
administrativne postopke, birokracijo in čas registracije.
V Načrtu za zadružno desetletje, ki ga je 2013 izdala ICA, je zapisano, da je do 2020 treba spodbuditi interes
mladih za zadružno gibanje in povečati njihovo participacijo znotraj njega. Razmisliti je treba, kaj lahko
zadružno gibanje naredi za mlade in kaj lahko mladi naredijo za gibanje. Število mladih zadružnic_kov se
je v zadnjih letih res povečalo, delno so na to vplivala prizadevanja in koordinacija ICA Youth network, ki
je bila formalizirana 2013 in deluje skozi 4 regionalne zveze v Severni in Južni Ameriki, Evropi, Aziji-Pacifiku
in Afriki. Aktivne_i so na različne načine od razvijanja poslovnih priložnosti, ustvarjanja mrež, spodbujajo
zadružno izobraževanje, delijo informacije in zagovarjajo interese mladih ter se pogajajo z vladami.
Na zborovanju novembra 2017 v Maleziji so sprejele_i #Coopyouth manifest, med drugim v njem piše:
»Mladi so že dolgo in vse bolj podvrženi brezposelnosti, podzaposlenosti, nemoči in neangažiranosti. […]
Vključenost mladih v zadruge je izvedljiv in obetaven način za njihovo polno ekonomsko in družbeno participacijo. […] Smo mladi ljudje, ki smo se srečevali v različnih državah in kontinentih, radi bi izrazili in delili
svoje misli. Smo del različnih zadružnih modelov in vsi smo zavezani zadružnemu gibanju. Zdimo se in smo
različni, a stojimo združeni kot mlada generacija. Želimo spodbujati opolnomočenje mladih skozi vključenost
v zadružništvo.«
Zadružno gibanje pa se sooča z ovirami, ko pride do spodbujanja mladih, ki model lahko vidijo kot zastarel
ali pa se sploh ne zavedajo njegovega obstoja. Za družbene spremembe in inovacije mora zadružno
gibanje v svoje dejavnosti vključiti mlade, jih spodbujati k aktivni participaciji s primernimi načini menjav vodilnih vlog in raznoliko sestavo ljudi v vodstvu. Manjkajo tudi podatki, ki bi omogočali ugotavljati
vključenost mladih v zadruge, kot tudi indikatorji, ki bi kazali vpliv zadrug na njihova življenja in okolico.
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Zadružno gibanje je večinski vir nasvetov in pomoči za ustanovitev in delovanje zadrug. Medsebojno sodelovanje je tako ključnega pomena. Dolga tradicija sodelovanja je prisotna posebej v državah, kjer je zadružno
gibanje močno. Najpomembnejše so nacionalne in regionalne federacije, institucije usposabljanj in raziskovanja, svetovalni servisi, horizontalne skupine in finančni instrumenti. In prav to so glavi viri za razvijanje
zadružništva, prihajajo namreč od znotraj. V državah, kjer je malo javnih politik za spodbujanje zadružništva, je
gibanje edini motor razvoja, kjer pa je močno gibanje podprto z dobrimi javnimi politikami, se efektivnost in
učinek multiplicira.
V Španiji konfederacija delavskih zadrug COCETA
vodi dva projekta za večanje zaposljivosti mladih
skozi zadružništvo. Eden od njih je »Emprende
coop« spletni portal, ki mlade spodbuja k
zadružništvu in podaja konkretne informacije,
kako ustanoviti zadrugo, kako napisati, razvijati in
realizirati poslovni načrt. Na portalu so zbrani vsi
dokumenti z razloženimi podrobnostmi in različna
spletna orodja, s katerimi si mladi lahko pomagajo
pri načrtovanju.
V Italiji izvaja italijanska zadružna zveza nacionalni
projekt »Coop up!«, namenjen mladim pod 35
in ženskam, ki nudi mentorstvo in svetovanja za
ustanovitev zadruge oziroma za razvoj obstoječe.
Podpira ga solidarnostni fond, ki je namenil 30.000
eur za obdobje 5 let. »Coopstartup« je projekt
Coopfond, ki promovira ustanovitve zadrug med
mladimi in spodbujajo prisotnost zadrug na novih
trgih. Projekt »Stars&Cows« razvija orodje, ki bi
povezovalo znanja in veščine starejših zadružnic_
kov z mlajšimi. S tem spodbujajo povezovanje in
prenašanje znanj v obe smeri.
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V Kanadi delavska zadruga RESEAU, ki je del
zadružne zveze za spodbujanje poslov, nudi
mladim med 18 in 35 letom mentorstvo ob
ustanovitvi lastne delavske zadruge. Program
je sestavljen iz delavnic in konzultacij, vezanih
na marketing, človeške vire, računovodstvo in
upravljanje zadruge. Zagotavljajo tudi nepovratna
sredstva in posojila.

V Združenem kraljestvu je kar nekaj projektov na
področju delavskih zadrug in digitalne ekonomije.
»CoTech« je zveza delavskih zadrug digitalnega
sektorja za izmenjavo veščin in virov, ki skuša
dostop do tehničnega know-how-a narediti
pravičnejši in učinkovitejši. »Space4« je inkubator
in skupni delovni prostor, ki si prizadeva povezovati ljudi ter povečati fizično izmenjavo informacij
in spretnosti ter ljudem zmanjšati stroške.
»UnFound« je pilotna shema za ustanovitev
platformne zadruge, skozi katero nudijo podporo
razvoja platformni zadrugi, mentorstvo, pomoč pri
razvoju in načrtovanju poslov, strategij financiranja
in upravljanja zadruge.

V Franciji je investicijski sklad »CoopVenture«, ki
podpira ustanovitev in razvoj podjetij, ki želijo
postati zadruge, ali zadrug v digitalnem sektorju.
V skladu je 16 milijonov evrov. Sredstva zagotavlja
za obdobje 3 do 5 let, po tem času je treba denar
vrniti oziroma poplačati, lahko pa od sklada odkupijo te deleže in tako participirajo v investicijskem
skladu ter podpirajo naslednje generacije. Skozi
sklad tudi promovirajo trajnostna lokalna digitalna
podjetja in razvijajo strategije za lokalni razvoj.
V Kolumbiji je Kolumbijsko združenje zadrug
razvilo izobraževalni program »Iuvent//coop« za
promoviranje zadružne filozofije in praks med
mladimi, starimi od 15 do 24 let. Velik poudarek je
na solidarnosti in prenašanju zadružne družbene
vizije na mlajše generacije. Spodbujajo jih, da
ustanovijo nove zadruge, predvsem na področjih
turizma, umetnosti, zabave in rekreacije ter skrbi
za okolje.

V Argentini so se povezale tehnološke zadruge, da
bi bile skupaj konkurenčnejše ostalim podjetjem in
da promovirajo model delavskih zadrug. Zveza jim
tudi omogoča koriščenje skupnih servisov, usposabljanj, boljši nastop na trgu ter administrativne in
računovodske storitve.
Leta 2016 je bilo v Indoneziji prvo srečanje
mladih Mednarodne zadružne zveze Azije in
Pacifika na temo »Mladi, zadruge in moč inovacij
podjetništva«. Mladi iz različnih regij so se tako
srečali in izmenjali ideje, poglede ter dobre prakse
in se pogovorili o strateško pomembnih področjih.
V Kongu je bila leta 2017 druga mednarodna
konferenca, ki jo je organizirala Mednarodna
zadružna zveza – Afrika. Mladi so tam razpravljali o razvoju zadrug v Afriki z zaključki, da je
potrebno bolj spodbudno okolje, da bi se mladi
posluževali zadružnega modela.

V nadaljevanju je nanizanih nekaj nadnacionalnih ukrepov svetovnih ali evropskih organizacij, ki (lahko)
spodbujajo zadružno podjetništvo med mladimi.
Združeni narodi so 2016 lansirali Globalno pobudo za dostojno delo mladih v obliki spletne platforme.
Platforma povezuje številne deležnice_ke in služi za koordiniranje iniciativ po svetu za zagotavljanje dostojnih delovnih mest za mlade. Je prostor deljenja znanj, sklepanja zavezništev in iskanja virov ter načrtovanja
akcij.
ILO podpira pobude spodbujanja nacionalnih strategij za zaposljivost mladih. Ob zaposlitveni krizi 2012 so
izdale_i poziv za ukrepanje. Med drugim so izpostavile_i, da je eno izmed področij ukrepov podjetništvo
mladih, in pozvale_i k ustvarjanju okolja za trajnostna podjetja, kot so zadruge v skladu s Priporočilom o
spodbujanju zadrug 2002. Poziv je bil nedavno obnovljen v Stoletni pobudi za prihodnost dela.
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Evropska komisija je v zadnjih letih sprejela nekaj ukrepov za odpravo brezposelnosti in socialne
izključenosti mladih:

–› Jamstvo za mlade so programi za mlade brezposelne, ki se ne izobražujejo.
–› Spodbujanje podjetništva mladih. S strategijo želijo zagotoviti več enakih priložnosti v izobraževanju
in na trgu dela, kot jih tudi spodbujati k aktivni participaciji v družbi.
V Evropi ni specifične politike ali programa, ki bi izrecno spodbujal zadružništvo. Mladi, ki želijo ustanoviti
zadrugo, lahko izkoristijo EU iniciative, ki spodbujajo zaposljivost in podjetništvo mladih. Zadružne organizacije naj bodo bolj prisotne na nacionalnih nivojih za implementacijo takšnih pobud, saj lahko s tem
pripomorejo k ustvarjanju trajnih in kvalitetnih delovnih mest za mlade.
Na nivoju nacionalnih in regionalnih politik pa po svetu najdemo kar nekaj spodbudnih praks, ki jih za
konec na kratko opisujemo.
V Kolumbiji so leta 2016 sprejele_i zakon, ki
spodbuja izobraževanje o zadružništvu na vseh
nivojih izobraževalnega sistema. Zadružni model
je tako del učnega načrta, o njem se zmeraj učijo,
ko je govora o podjetništvu.
V Španiji je regionalna vlada Murcie namenila
300.000 eur za spodbujanje participacije mladih
v socialni ekonomiji, posebej v zadružništvu.
Zadruge za vsako_ega novo_ega članico_a
pod 25 let dobijo 7000 eur in kritje usposabljanj
zanj_o. Ta regija Španije izstopa iz nacionalnega
povprečja zadrug na prebivalko_ca. Ima zelo
močno zadružno gibanje in 46,4 % mladih
zadružnic_kov med 25 in 39 let glede na celotno
Španijo, kjer je 40 % mladih vključenih v zadruge.
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V Alžiriji so 2012 sprejele_i program, ki spodbuja
reforme in kampanje za implementacijo mladinskih politik. 2016 so začeli s projektom za večanje
zaposljivosti in profesionalne integracije mladih
skozi direktno tehnično in finančno pomoč,
usmerjano v socialno ekonomijo in zadružništvo
na področjih kmetijskih dejavnosti, turizma,
ribogojstva, poklicnega usposabljanja, rokodelstva in javnih del. V program se je vključilo okoli
500 mladih iz dveh regij. Ustanovljena je bila tudi
zadružna zveza, ki podpira in koordinira nastanek
in registracijo zadrug mladih – v letu 2017 je bilo
registriranih 26. Del državnega proračuna je bil
namenjen razvoju zadrug mladih, tako da so
mladi spodbujeni in vodeni s strani prepoznanih
struktur.

V Quebecu imajo strategijo, sestavljeno iz treh
5 letnih planov, najti pa želijo trajnostne rešitve
za demografsko krizo, saj se večina prebivalstva
upokojuje. Definirali so polja intervencij, ki so
zdravje, izobraževanje, državljanstvo, zaposlovanje, podjetništvo. Za peto področje imajo program,
ki mlade spodbuja, da ustanovijo svoje zadruge.
»Mladinska COOP« je zadruga, ki jo v šoli ali svoji
lokalni skupnosti ustanovijo mladi med 15 in 19
let. »Mladinski servisi zadružništva« pa so programi, v katerih so mlade_i študentke_i vodene_i,
da čez poletje ustanovijo svojo delavsko zadrugo
in tako zagotovijo storitve svoji lokalni skupnosti.
V Urugvaju so prepoznale_i privlačnost inovativnega sektorja za mlade in ustanovile_i
»Incubacoop«. V letu 2015 so podpisale_i
dogovor z vlado za identifikacijo in promocijo
strateškega sektorja za zadružništvo. Incubacoop
tako spodbuja in pomaga razvijati nove zadruge
na področjih biotehnologije, živilske tehnike, kemije, nanotehnologije, farmacije, IT, avdio-vizualij,
robotike, grafičnega oblikovanja in tako naprej.
Prejele_i so že 52 projektov, 7 so jih realizirale_i
2016, 10 pa 2017. Izbrani projekti so bili deležni
finančne pomoči, usposabljanj in svetovanj v vseh
fazah razvoja zadruge. V inkubatorju so projekti
lahko do 2 leti, nato pa se morajo osamosvojiti.

V Franciji so 2014 sprejele_i zakon socialnih in
solidarnostnih ekonomij, kjer so uvedle_i tudi
status podjetnik_ca-zaposlen_a. Poslovne in zaposlitvene zadruge so bile sprva posebna oblika
delavske zadruge, ki je osebam, ki nameravajo
razviti svoj posel, zagotavljala vse delavske in socialne pravice za obdobje 6–18 mesecev in veliko
različnih storitev, ki jim pomagajo na podjetniški
poti – usposabljanja, solidarnostni mehanizmi,
marketinška podpora … Ta zadružna oblika je
bila priljubljena tako med tistimi, ki začenjajo
svoj posel, kot tistimi, ki so v tem že utečene_i.
Tako se je v francosko delovno zakonodajo vpisal
status podjetnik_ca-zaposlen_a, kar osebam
zagotavlja pravice in zaščito, dostop do sistemov
socialnega varstva, nadomestila za brezposelnost
in bolezen, pokojnino in porodniško, kot jih imajo
osebe, zaposlene s pogodbami za zaposlitev. Ta
model vidijo veliko boljši kot sistem samostojnega podjetništva. V Franciji je danes več kot 100
poslovnih in zaposlitvenih zadrug.
Na Filipinih so 2015 vzpostavile_i pravni okvir za
zadružne laboratorije – mladi vključno z mladoletnimi lahko ustanovijo poskusno zadrugo in se
v njej naučijo upravljanja ter poslovnih procesov.

Vir: CICOPA, 2018: Global study on youth cooperative Enterepreneurship, with a focus on worker, social and independent producers/
workerscooperatives. Dostopno na: http://www.cicopa.coop/wp-content/uploads/2018/06/CICOPA_YouthReport_2018.pdf.
Povzela in prevedla Kaja Fiedler, Pekarna Magdalenske mreže
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3. Zadružništvo in mladi: primer – Slovenija
Karolina Babič, Center alternativne in avtonomne produkcije

Za uvod moramo najprej reči, da v Sloveniji posebne zakonodaje ali posebnih javnih ukrepov za razvoj
zadružništva na področju dela z mladimi ne poznamo. A po drugi strani obstaja nekaj aktivnosti v nevladnem in zasebnem sektorju ter ukrepov na ravni države, ki ločeno naslavljajo vsebine dela z mladimi na
področju podjetniških pobud ter ločeno vsebine na področju zadružništva oziroma splošnem področju
socialne ekonomije. V preseku tega vzporednega dogajanja lahko identificiramo nekaj prvih aktivnosti
na področju mladih in zadružništva ter tako beležimo prve sistematične ugotovitve glede tega. Ta kratek
članek nima pretenzije predstaviti celoviti pregled ali študijo področja »zadružništvo in mladi« v Sloveniji,
saj za kaj takega nimamo zadostnih vstopnih podatkov, želi pa predstaviti prve ugotovitve, ki izhajajo iz
našega siceršnjega spremljanja področja zadružništva in socialne ekonomije nasploh ter iz izkušenj sodelovanja pri izvajanju projekta Združimo se!

Kje mladi prepoznavajo potrebe in potencial za razvoj novih zadrug?
Ko smo v letih 2016–2018 kot izvajalke_ci uposabljanj na področju zadružništva sodelovale_i pri tem
projektu, kjer se je z osnovami zadružništva spoznalo približno 170 mladih, smo poleg uvodnega usposabljanja o osnovah zadružništva in poslovnega modeliranja z vsako skupino vključenih mladih izvedle_i
tudi simulacije razvoja zadrug. V tem delu usposabljanja so mladi, razporejeni v majhne skupine od treh
do sedem oseb, tekom nekaj tednov v okviru štirih srečanj oziroma delavnic razvili svoje fiktivne zadruge,
in sicer tako, da smo skupaj simulirale_i postopek razvoja zadruge od prepoznavanja družbenih problemov v okolju, oblikovanja skupine in razvoja poslovne ideje do formiranja zadruge in razvoja produkta
oziroma produktov v zadrugi. Naštejmo najprej nekaj idej oziroma produktov, ki so jih v okviru teh
simulacij izbrale in razvijale zadružne ekipe mladih na teh delavnicah: urbano gojenje zelenjave (balkonsko vrtnarjenje ipd.); izdelovanje in prodaja naravne kozmetike; medgeneracijski center z agronomskimi
vsebinami; dark-room z eksotično hrano; podjetje za reciklažo odpadkov; lokalni turizem; gojenje buč in
predelava izdelkov iz buč; prostor za druženje in ustvarjanje mladih; razvoj filtrov za izboljševanje zraka in
preprečevanje smradu; storitve za izboljšanje javnega prometa; popoldansko varstvo otrok; povezovanje
prekarnih samostojnih ustvarjalk_cev; dnevno varstvo starejših oseb; organizacija skupinskih prevozov;
kulturno-umetniški center za mlade; restavracija z ekološko hrano, gradbeno-stanovanjsko podjetje;
izobraževalno podjetje itd.[1]
[1]
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Interna gradiva (analitični zapisi izvajalk_cev usposabljanja ter dnevniki udeleženk_cev prakse v zadrugah ter mentoric_jev prakse v zadrugah v okviru
projekta Združimo se! so interni dokumenti, ki zaradi varstva poslovnih in osebnih podatkov niso javno objavljeni).

Če poskusimo narediti nek presek, kaj mladim predstavlja po eni strani probleme v družbi in v njihovih
življenjih, po drugi strani pa potencial za razvoj novih skupnih podjetij, preko katerih bi lahko reševali prav
te probleme, lahko na podlagi naše izkušnje v okviru usposabljanj v projektu Združimo se! povzamemo,
da mladi prepoznavajo potrebe in potencial za razvoj novih zadrug na nekaj očitno izstopajočih področjih:
samopreskrba s hrano (predvsem ekološko hrano); socialno skrbstvo (skrb za otroke, starejše); kulturno
vključevanje in izobraževanje (kulturni centri za mlade ali medgeneracijski kulturno-izobraževalni centri);
stanovanjska tematika; reševanje vprašanja prekarnosti ter zagotavljanje kvalitetnih in varnih delovnih
mest za mlade; javni prevozi in promet; turizem; umetnost. Tako so mladi v tej skupini oziroma tem projektu prepoznavali družbene potrebe v lokalnem okolju ter družbeni in podjetniški potencial za razvoj
novih zadrug.[2]

Kaj najbolj skrbi mlade, ko razmišljajo o začenjanju nove zadruge?
Tekom usposabljanj smo v dveh letih izvedle_i simulacijo z več kot dvajsetimi malimi skupinami, torej
simulacijo več kot dvajset fiktivnih zadrug. Pri čemer sta se pri vseh skupinah in primerih skorajda brez
izjeme med ključnimi pojavljali dve vprašanji: prvič, kje najti vire za začetek nove zadruge? In drugič, kaj če
bodo med člani_cami zadruge »špilferderberke_ji« in zadružna skupina ne bo mogla zares delovati? Prvo
vprašanje je, če tako rečemo, materialno vprašanje, kje dobiti vire (finančne in druge vire) pred zagonom
zadruge. Drugo vprašanje je bolj kompleksno, lahko bi rekle_i sociološko in psihološko. Vendar pa imata
kljub velikim razlikam ti dve vprašanji eno temeljno skupno izhodišče, in sicer, da mladi s postavljanjem
teh dveh vprašanj, kot najbolj perečih, kažejo svoje razumevanje ekonomskih in družbenih procesov, ki bi
naj potekali po nekakšni dvojnosti: na eni strani je nekdo, ki ima vire, na drugi pa nekdo, ki te vire poskuša
pridobiti in uporabiti za razvoj novega podjetja. Enako velja pri drugem vprašanju: na eni strani je nekdo,
ki ima moč, da postavlja pravila delovanja skupine, na drugi strani pa je skupina, ki tem pravilom bolj ali
manj sledi. Mladi glede na to shemo vidijo družbeno-ekonomski svet kot vnaprej določen oziroma fiksno
konstituiran in v katerem si lahko (v najboljšem primeru) samo poiščejo čim boljše mesto zase. Na nek
način se vidijo kot »potrošnice_ke« oziroma »uporabnice_ke« obstoječega sveta, ne pa kot soustvarjalke_
ce ves čas spreminjajočega se sveta.
Zato je bil naš proces usmerjanja mladih na delavnicah simulacije zadrug usmerjen predvsem v razbijanje
tega pogleda na svet, v razpiranje možnosti, da družbo in ekonomijo vidijo kot polje, ki ga lahko in ga
morajo demokratično soustvarjati. V okviru poslovnega modeliranja zadrug lahko mladim ta vidik razpiramo predvsem skozi pravilno interpretacijo dveh pomembnih elementov v procesu oblikovanja zadružne
[2]
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Te ugotovitve so skladne tudi s splošnejšimi nacionalnimi analizami stanja in potencialov za razvoj socialne ekonomije in specifično zadružništva v RS.
Več informacij najdete v poročilu Spodbujanje delavskih, socialnih in storitvenih zadrug v Republiki Sloveniji, str. 11–25, in Aplikativni analizi stanja na
področju socialne ekonomije v Republiki Sloveniji, str. 65–70, ki je dostopna na:
http://brazde.org/wp-content/uploads/2017/06/TemeljniMednarodniZadru%C5%BEniDokumenti_%C4%8CKZ_2018.pdf.

skupine ter modeliranja zadružnega produkta. Prvič, pri oblikovanju zadružne skupine moramo izrazito
izpostavljati, da so Zadružna pravila (kot temeljni dokument zadruge), ki so okvirno in v minimalnem
obsegu določena z Zakonom o zadrugah, izven teh minimalnih zakonskih pogojev v celoti odvisna od
občnega zbora zadruge oziroma od skupščine vseh članic_ov, ki odloča o sprejemanju in spreminjanju
zadružnih pravil. Skratka, vedno znova je treba poudarjati, da je zadruga združenje oseb, članic_ov. Je
torej skupina, ki sama sebi določa pravila in sama določa pravila svoje skupinske igre. Je torej avtonomna
skupina. Kdo bodo člani_ce zadruge, kaj so njihove pravice in obveznosti, katero_koga se bo prepoznalo
kot »špilferderberko_ja« in kako se jo_ga bo obravnavalo. Vse to je odvisno od skupine, da se kot skupina
o tem odloči in nato tem svojim pravilom sledi. Gre za samoodločanje skupine, ne pa za skupino, ki ji je
nekdo »od zunaj« postavil pravila igre. V tej smeri je mogoče mladim približevati odgovor na tisto drugo
vprašanje, ki jih vselej skrbi, kdo se bo včlanjeval, kako preprečiti, da ne bodo »prišleki_nje« uničili_e dela
»prvodošlih«, kako narediti, da bo skupina delovala itd. Zadruga je vedno najprej združenje oseb, šele v
sekundarnem smislu je to podjetje.
Glede vprašanja virov, ki, kot smo rekle_i, močno tare mlade v procesu razmišljanja o zagonu nove
zadruge, smo poskušale_i na delavnicah mladim predvsem pokazati dvoje. Najprej, da je njihovo zaznavanje nepravičnosti obstoječe družbene strukture, v kateri imajo nekateri mladi veliko virov za začenjanje
svojega odraslega življenja (v osebnem in poslovnem smislu), nekateri pa zelo malo ali nič, sicer točno
zaznavanje, zato je njihov občutek krivičnosti upravičen, vendar pa, da se zaradi tega dejstva ne smejo
prepuščati občutku nezmožnosti, usodnosti in brezizhodnosti. Mladi morajo zaradi pomanjkanja virov
toliko bolj ustvarjalno in široko gledati na pojem »vira«, ki pomeni mnogo več kot »finančni« vir za zagon
podjetniške ideje. Zato smo na delavnicah dale_i poudarek na prepoznavanje posameznice_ka in skupine s svojimi dopolnjujočimi znanji, veščinami in socialnimi mrežami kot ključni vir za začenjanje nove
zadružne zgodbe. Posebne vaje na delavnicah smo posvetile_i tudi vajam formiranja in delovanja skupine
ter prepoznavanja skupinskega potenciala, ki se nahaja prav v tem, da ima skupina članic_ov zadruge
na eni strani skupne interese in skupne cilje, po drugi strani pa zelo različna znanja, veščine, karakterje,
temperamente, količino energije, socialne mreže, materialne vire (prazno garažo pri starših, bratov avto na
razpolago, sestrično s pravniškimi znanji itd.), zato je treba te dopolnjujoče vire članic_ov zadruge razumeti kot kolektivni implicitni vir, ki lahko v veliki meri kljubuje družbeni nepravičnosti v izhodiščnem položaju
mladih. Seveda pa vprašanje zagotavljanja virov za zagon zadrug mladih s tem ni zadovoljivo odgovorjeno, zato bomo v nadaljevanju izpostavile_i nekaj točk v obstoječih in potencialnih javnih politikah, ki so
za razvoj zadrug mladih v Sloveniji zelo pomembne.
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Kaj pa država in lokalne skupnosti?
Niti na državni ravni niti na ravni lokalnih skupnosti ne moremo prepoznati kakšnih strateških usmeritev za
področje razvoja zadružništva specifično na mladinskem področju. Konec koncev niti razvoj zadružništva
kot tak zaenkrat nima resne strateške podlage, čeprav je bilo v zadnjih letih s strani države izvedenih nekaj
ukrepov v podporo razvoja zadružništva. Ker je po drugi strani država izvedla nekaj ukrepov v podporo
razvoja podjetništva za mlade, je po spletu naključij in prizadevanj v nevladnem sektorju nastalo nekaj
aktivnosti v prav tej kombinaciji: zadružništvo in mladi. Kot na primer prav projekt Združimo se! Kakorkoli,
glede obstoječih trendov države in lokalnih skupnosti na področju razvoja zadružništva v Sloveniji, v
točkah, ki se tičejo mladih, lahko (čeprav strateškega ozadja ni) naredimo nekaj izvlečkov in sklepov oziroma ugibanj glede možnosti in prihodnosti na tem področju.
Prvo takšno področje je okvir razvoja socialne ekonomije v Sloveniji. Termin »socialna ekonomija« je bil
prvič uveden v slovensko zakonodajo prav letos, 2018, in sicer zgolj kot definicija pojma v noveli Zakona
o socialnem podjetništvu. V tej zvezi je bilo v isti noveli tudi določeno, da bo država imenovala Svet za
socialno ekonomijo (v katerem bosta tudi dve_a predstavnici_ka zadružništva) ter v naslednjem koraku
sprejela tudi Strategijo razvoja socialne ekonomije v Republiki Sloveniji v letih 2019–2029. Ker glede na
definicijo socialne ekonomije v to polje poleg socialnih podjetij, invalidskih podjetij, zaposlitvenih centrov in vzajemnih družb spadajo tudi zadruge, je pričakovati, da bo strategija vsebovala tudi specifične
strateške cilje in okvirne ukrepe za razvoj zadružništva. Svet je trenutno v postopkih imenovanja. Prav tako
pa je resorno ministrstvo[3] že naročilo izdelavo Aplikativne analize stanja na področju socialne ekonomije v
Republiki Sloveniji [4] s smernicami za dolgoročno strategijo in kratkoročnim programom ukrepov. Že dve
leti prej pa je isto ministrstvo naročilo izdelavo študije in predlog smernic pri CECOP-CICOPA Europe, in
sicer dokument Spodbujanje delavskih, socialnih in storitvenih zadrug v Republiki Sloveniji. Poročilo Evropske konfederacije delavskih in storitvenih zadrug. Poleg tega je v okviru številnih evropskih projektov v
zadnjih letih nastalo tudi veliko drugih strateških dokumentov za področje socialne ekonomije. Na nivoju
analize, priporočil, smernic in promocije je torej na razpolago dovolj strokovnega gradiva, da lahko v Sloveniji pričakujemo strateško utemeljen in sistemski razvoj socialne ekonomije, v sklopu česar pa še posebej razvoj zadrug kot tradicionalno najbolj prakticiranih oblik subjektov socialne ekonomije pri nas.
[3]

Resorno ministrstvo za »socialno ekonomijo« je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – MGRT. Ob tem velja izpostaviti, da je glede na Zakon
o zadrugah resorno ministrstvo za zadružništvo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – MKGP, kar povzroča nekaj težav glede strateškega
razvoja zadružništva. Pričakuje se in dobro bi bilo, da bi bilo zadružništvo preneseno v resor MGRT-ja.

[4]

Aplikativna analiza stanja na področju socialne ekonomije v Republiki Sloveniji je dostopna na:
http://brazde.org/wp-content/uploads/2017/06/TemeljniMednarodniZadru%C5%BEniDokumenti_%C4%8CKZ_2018.pdf.
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Nadalje, nekaj konkretnih aktivnosti je bilo v preteklih letih izvedenih v okviru razvoja ožjega področja
socialne ekonomije, in sicer razvoja »socialnega podjetništva«, za kar lahko država, glede na sprejet Operativni program 2014–2020, črpa evropska kohezijska sredstva. V tem okviru je bil leta 2015 objavljen razpis
na resornem ministrstvu Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v
letih 2016–2018, ki je poleg financiranja socialnih podjetij namenil poseben sklop sredstev za razvoj t. i.
»mladinskih zadrug«. Razpis je »mladinsko zadrugo« definiral takole:

»V primeru mladinskih zadrug lahko mladinsko zadrugo ustanovijo najmanj 3 fizične
ali pravne osebe (mladinske organizacije ali mladinski centri) oziroma podjetniki posamezniki, stari med 18 in 29 let. Mladinsko zadrugo vodi direktor, star med 18–29 let.
Mladinska zadruga mora imeti status socialnega podjetja.«
V okviru tega razpisa, ki je za ustanavljanje »mladinskih zadrug« namenjal cca. pol milijona eurov, za
posamezno mladinsko zadrugo pa do 20.000 eurov nepovratnih sredstev v roku treh let, so bile financirane v tistem obdobju na novo, v skladu s pogoji tega razpisa, ustanovljene samo tri takšne »mladinske
zadruge«.[5]
Glede na to, da je bilo predvidenih javnih sredstev za financiranje več kot dvajset takšnih zadrug, se zastavlja vprašanje, ali so bili pogoji razpisa takšni, da razpis ni uspešno spodbudil ustanavljanja mladinskih
zadrug. Ker smo v tistem obdobju svetovale_i številnim potencialnim prijaviteljicam_em na ta razpis, smo
sklepale_i, da je pogoj, da mora biti večina članic_ov neke zadruge stara do 29 let, tak pogoj, ki preprečuje
smiselno povezovanje posameznic_kov v zadružne skupine. Drug problem pa je zagotovo splošnejše
narave, in sicer problem, da državni ukrep financiranja socialnih podjetij in zadrug v tem primeru, pa tudi v
drugih primerih, ni hkrati zagotavljal tudi podpornega okolja (svetovanja, usposabljanja, promocije), kar bi
lahko izboljšalo učinke namenskih sredstev.[6]
Tretja pomembna aktivnost države, ki bo dolgoročno relevantna za področje zadružništva in mladih, je
razpis za razvoj pilotnega modela za »zadruge prekarnih delavk_cev«, ki ga je resorno ministrstvo razpisalo v letu 2017 in v okviru katerega sta bila prijavljena in potrjena dva projekta, vsak v eni kohezijski regiji.[7]
[5]

Poročilo o izvedenem razpisu je dostopno na:
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1068.

[6]

Podrobnejšo analizo izvedenih in predvidenih finančnih ukrepov za področje socialne ekonomije najdete v Aplikativna analiza stanja na področju socialne
ekonomije v Republiki Sloveniji, str. 53–62.

[7]

Razpis Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije je dostopen na:
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1132.
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Cilj projekta je v besedilu razpisa formuliran takole:

»Izbrani prijavitelj bo skupaj s tujim partnerjem ali partnerji analiziral obstoječe stanje,
potenciale in dobre prakse na področju zadružništva za prekarne delavce v Sloveniji
in vsaj še eni državi članici EU (predvidoma v tisti, iz katere bo prihajal partner) ter
oblikoval zadružni model, ki bo prekarnim delavcem omogočil dostojno zaposlitev,
opolnomočenje in povečal njihovo socialno vključenost.«
Glede na dve odobreni vlogi si lahko ob zaključku leta 2018 obetamo dva takšna modela »zadružništva za
prekarne delavke_ce«, kar bo zagotovo zanimivo za mlade.
Četrta zelo pomembna točka je t. i. »dezinstitucionalizacija«. Potrebe po socialnih storitvah, kot so storitve
dolgotrajne oskrbe, osebne in gospodinjske storitve (PHS – personal and household services), skrbstvene
storitve (skupnostna skrb), naraščajo. Po podatkih OECD se prebivalstvo v Sloveniji stara hitreje kot v večini
drugih držav OECD. To je samo eden od razlogov za spodbujanje razvoja skrbstvenih storitev. Tu je še
vprašanje skrbi za osebe s posebnimi potrebami in druge ranljive skupine ter drugi razlogi.[8] V Sloveniji
še vedno večino teh storitev izvaja država v okviru neposrednih proračunskih porabnikov, kot so javni
zavodi, medtem ko se financiranje tovrstnih storitev preko »socialnih zadrug« ali drugih subjektov socialne
ekonomije, ki so v svetu zelo močni na tem področju, realizira v minimalnem obsegu.[9] Kot smo videle_i
zgoraj, mladi prepoznavajo področje socialnega skrbstva kot problem in kot potencial za razvoj zadrug,
zato bi bilo torej smiselno, da bi država pripravila ukrepe za spodbujanje razvoja socialnih zadrug, kjer bi
mladim omogočila vire in znanja za razvoj takšnih zadružnih zgodb.
Peta takšna točka pa so najemniške stanovanjske zadruge. Ker gre za vprašanje nepremičnin, ki je
zmeraj zelo zahtevno, saj gre za ekonomsko gledano visokoproračunske vsebine ter sociološko gledano
težko vprašanje, smo Slovenke_ci glede na pretežno lastniško stanovanjsko situacijo v Sloveniji zelo
nedovzetne_i za najemniške modele reševanja stanovanjskih problemov. Kljub temu pa se promocija,
strokovne podlage ter zadnje leto že tudi resne iniciative[10] na tem področju v Sloveniji razvijajo. Pri čemer
pa je ključno, da se sprememba Stanovanjskega zakona, ki se je obetala pred koncem mandata prejšnje
[8]

Spodbujanje delavskih, socialnih in storitvenih zadrug v Republiki Sloveniji, str. 11–25.

[9]

Več informacij lahko najdete v Aplikativni analizi stanja na področju socialne ekonomije v Republiki Sloveniji, ki je dostopna na:
http://brazde.org/wp-content/uploads/2017/06/TemeljniMednarodniZadru%C5%BEniDokumenti_%C4%8CKZ_2018.pdf.

[10]

www.zadrugator.org.
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vlade, nadaljuje ter da se pobude na ravni mestnih občin v Ljubljani[11] in Mariboru čimprej realizirajo ter
postanejo prve prakse za nadaljnji razvoj na tem področju. Glede sprememb Stanovanjskega zakona je
ključno predvsem to, da se s strani države podprto najemništvo poleg stanovanjskih skladov omogoči
tudi v obliki stanovanjskih zadrug. Predlog novele Stanovanjskega zakona določa pravila za nastajanje
takšnih »neprofitnih stanovanjskih zadrug« ter pogoje za pridobitev statusa NSO (neprofitne stanovanjske
organizacije) za stanovanjske zadruge, kar je pogoj za pridobivanje garancij, posojil in nepovratnih virov
iz namenskih sredstev za stanovanjsko politiko v Sloveniji. Če noveliran stanovanjski zakon ne bo sprejet
ali bo sprejet v zelo drugačni obliki, potem bo razvoj stanovanjskih zadrug, ki bi lahko bile podprte s strani
države, ponovno za več let onemogočen. Seveda pa se bodo in se že lahko stanovanjske zadruge razvijajo
v sklopu obstoječe zadružne zakonodaje, če najdejo financiranje projektov pri komercialnih bankah, brez
garancij in posojil ali nepovratnih sredstev države, kar pa je seveda zelo težko realizirati. Zadruga Zadrugator, kot prva resna iniciativa na tem področju pri nas, se vzpostavitve stanovanjske zadruge loteva, brez da
bi računala na to spremembo Stanovanjskega zakona, zato predstavlja nek »lakmusov papir« za kompleksna zakonodajna vprašanja glede javnega sofinanciranja najemniške stanovanjske gradnje.

Pogled naprej
Ko smo mlade, vključene v usposabljanje, vprašale_i po prvih asociacijah ob besedi »zadruga«, so skoraj
brez izjeme odgovarjali s pričakovanimi asociacijami: »kmetijska«, »kmetijstvo«, »zadružna kmetijska
trgovina«. Zelo redko pa se je pojavila asociacija »socializem« ali »komunizem«. To je dobro izhodišče. Kaže
na to, da mladi v Sloveniji nimajo klasičnega predsodka, ki je značilen za starejšo in srednjo generacijo v
Sloveniji, da so zadruge nek preživet model, nek pozabljen nasledek prejšnjega gospodarsko-političnega
sistema. Mladi so večinoma že rojeni po letu 1991 ali pa vsaj tik pred tem, zato niso več »okuženi« s tranzicijskimi boleznimi. Čeprav sicer mladi nasploh zadružništvo asociativno povezujejo predvsem s kmetijstvom, pa so se tekom usposabljanj izkazali zelo dovzetni za razumevanje možnosti, ki jih zadružništvo
poleg kmetijskih ponuja v drugih tipih zadrug: zadrug svobodnih producentk_ov, delavskih zadrug,
socialnih zadrug, stanovanjskih zadrug, potrošniških zadrug. Da pa bo potencial za razvoj zadrug mladih
lahko v resni meri realiziran, potrebujemo dobro usklajenost mladinskega sektorja tako na strani države
kot na strani NVO, resno realizacijo obljubljenih državnih ukrepov za področje zadružništva ter povezano
podporno okolje za zadružništvo in socialno ekonomijo nasploh. In seveda potrebujemo najprej aktivne,
pogumne in kritično razmišljajoče mlade ljudi.

[11]
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http://www.jssmol.si/novice/aktualne-novice/#id_590.
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– Aplikativna analiza stanja na področju socialne ekonomije v Republiki Sloveniji (2018): Združenje CAAP so. p. za naročnika: Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo. Ljubljana, 2018. Dostopno na: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/user_up load/Analiza_stanja_na_
podrocju_socialne_ekonomije_v_Sloveniji.pdf (3. avgust 2018).
– Izjava o zadružni identiteti. Dokument ICA – International Co-operative Alliance (1995). Slovenski prevod v ur. Gregorčič idr., Solidarnostne
ekonomije, Časopis za kritiko znanosti. Ljubljana, 2018. Dostopno na: Temeljni mednarodni zadružni dokumenti: http://brazde.org/
wp-content/uploads/2017/06/TemeljniMednarodniZadru%C5%BEniDokumenti_%C4%8CKZ_2018.pdf (3. avgust 2018).
– Spodbujanje delavskih, socialnih in storitvenih zadrug v Republiki Sloveniji. Poročilo Evropske konfederacije delavskih in storitvenih zadrug
(2016): CECOP – CICOPA Europe za naročnika: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Dostopno na: http://brazde.org/wp-content/
uploads/2016/11/Poro%C4%8Dilo-CICOPA-Spodbujanje-delavskih-socialnih-in-storitvenih-zadrug-v-Sloveniji1.pdf (24. november 2017).
– Zadruževanje – proces povezovanja v zadružništvu. Praktični nasveti za samovodenje skupin (priročnik) (2016): Združenje CAAP, so. p.,
Maribor. Dostopno na: http://brazde.org/wp-content/uploads/2015/10/Zadru%C5%BEevanje-priro%C4%8Dnik.pdf (25. januar 2018).
– Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP-A) (2018): Uradni list RS (13/18).
– Zakon o zadrugah (ZZad-UPB2) (2009): Uradni list RS (97/09).
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4. Kaj lahko koncept participatorne ekonomije
doprinese zadružništvu?
Matic Primc, Organizacija za participatorno družbo

Ko je Pekarna magdalenske mreže v 2016 zagnala projekt Združimo se!, ki je imel cilj približati
zadružništvo mladim, ta ni mogel priti ob bolj primernem času. Mladi so bili takrat in so še vedno v zelo
slabem položaju. Mladi so v mnogih pogledih najranljivejša skupina na trgu dela. Stopnja brezposelnosti
pri mladih med 15 in 25 letom je bila v 2017 16,3 %,[1] kar je dvakratnik državnega povprečja, ki je v 2017
stal pri 8,1 %. Zaradi visoke brezposelnosti in pogostem umanjkanju lastnega ekonomskega zaledja so
hitro žrtve večjega izkoriščanja. To se izkazuje skozi dejstvo, da je bilo kljub temu, da naj bi bila v Sloveniji
zaposlitev za nedoločen čas standardna oblika zaposlitve, v 2014 na primer kar 72,7 %[2] mladih med 15 in
25 letom zaposlenih za določen čas. Mladi prednjačijo tudi pri zaposlitvah za skrajšani delovni čas. Slabši
položaj na trgu dela razumljivo povzroča pri mladih frustracije, institucije pa mladim sporočajo, da lahko
svoj slab položaj rešijo z boljšim prilagajanjem »potrebam trga« in še večjo fleksibilizacijo. Vsi programi
javnih institucij, ki naj bi izboljšali položaj mladih, so osnovani na ideji individualnega prilagajanja, pa naj
gre za delavnice boljšega pisanja življenjepisov, spodbujanja ustanavljanja s. p.-jev ali pa promocijo večje
fleksibilizacije. Velikokrat mladi takšno razlago sprejmejo in ponotranjijo, saj osebno ali preko svojih vrstnic_kov nimajo izkušenj z varnimi zaposlitvami. Čeprav mladi pogosto izrazijo nezadovoljstvo nad prekarnostjo in slabimi delovnimi pogoji, se le redko in v manjšem številu odločajo za demokratične oblike
ekonomske aktivnosti, kot ga ponuja zadružništvo.
Zakaj je temu tako, je težko definitivno odgovoriti, gotovo pa velik del odgovora tiči v tem, da z
zadružništvom niso seznanjeni in za delovanje v njem niso usposobljeni. Posameznik_ca, ki odrašča v
današnji družbi, je skozi uradne in neuradne institucije socializiran_a na način, da stremi za individualnimi cilji, išče individualne rešitve, dojema sodržavljanke_e kot tekmice_ece, okolje kot sredstvo za lastno
korist, ponotranji hierarhične medosebne odnose in se nereflektirano podreja avtoritetam. Ta socializacija
je zelo močna, poteka vse od vrtca do univerz, kjer se mlado osebo nikoli ne vključuje v sprejemanje
nobenih odločitev, pričakuje pa se, da bo svoje naloge opravljala individualno in se brezpogojno podrejala ukazom avtoritet. Ko oseba zaključi šolanje in se vključi v ekonomski sistem kot delavka_ec, se vzorec
ponovi, le da sedaj namesto avtomatičnega podrejanja avtoriteti nastopi možnost, da oseba postane ena
[1]

Dostopno na: https://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/stopnja_registrirane_brezposelnosti.

[2]

Dostopno na: http://zdruzimose.infopeka.org/wp-content/uploads/2017/03/prekarnost-v-sloveniji.konc%CC%8Cna_konc%CC%8Cna.pdf.
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od avtoritet, katerim se potem podrejajo druge_i. Niti v izobraževalni niti v službeni poti povprečen_na
državljan_ka ni bil_a na nobeni točki izpostavljen_a kakšnemu procesu, kjer bi lahko pridobil_a samozavest, znanje in veščine, potrebne za kolektivno in enakopravno sprejemanje odločitev, kjer bi lahko
pridobil_a komunikacijske in argumentacijske veščine, potrebne za kolektivno deliberacijo, kot tudi ne
specifičnih znanj, potrebnih za udeležbo v poslovodskih procesih.
Kljub tako močni socializaciji pa se je v izobraževalnih delavnicah znotraj projekta pokazalo, da mladi
zavračajo ustaljene družbene norme kapitalističnih vrednot konkurence, tekmovalnosti in individualnosti. Vsaka izmed izobraževalnih delavnic na temo ekonomske demokracije se je pričela z nalogo, da naj
mlade_i udeleženke_ci naštejejo vrednote, ki naj jih bi jih spodbujal ekonomski sistem, ki bi si ga želele_i.
Presenetljivo so v vseh krogih delavnic v vsaki skupini udeleženk_cev naštele_i skoraj identičen seznam
vrednot, ki bi si jih želele_i v pravični ekonomiji oziroma na idealnem delovnem mestu. Vrednote, ki so
se ponovile v vseh skupinah, so bile solidarnost, enakopravnost, pravično nagrajevanje, demokratičnost,
učinkovitost in ekološka vzdržnost.
Izraženim preferencam na delavnicah pritrjujejo tudi mednarodne študije,[3] ki ugotavljajo, da se mladi
odločajo za zadruge predvsem zaradi boljših vrednot, ki so vgrajene v principe zadružništva, pa tudi iz
pragmatičnih razlogov in želje po boljših delovnih pogojih.
Vrednote, ki so jih mladi izražali na delavnicah, so zelo skladne z zadružnimi načeli, ki predvidevajo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
[3]
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Prostovoljno in odprto članstvo
Demokratično upravljanje članic_ov
Ekonomska udeležba članic_ov
Avtonomija in neodvisnost
Izobraževanje, usposabljanje in obveščanje
Sodelovanje med zadrugami
Skrb za skupnost
Global study on youth cooperative enterpreneurship. Dostopno na:
http://www.cicopa.coop/wp-content/uploads/2018/06/CICOPA_YouthReport_2018.pdf.

V primerjavi vrednot vidimo veliko skladnost tudi z vrednotami participatorne ekonomije, ki temelji na
naslednjih načelih:
1. Samoupravljanje – moč odločanja je proporcionalna temu, koliko vpliva bo določena odločitev imela
za posameznico_ka
2. Pravičnost – nagrajevanje truda in požrtvovanja pri opravljanju družbeno koristnih opravil
3. Solidarnost – skrb za dobrobit drugih
4. Raznolikost – razcvet mnogoterih življenjskih stilov in rezultatov
5. Učinkovitost – doseganje ciljev brez zapravljanja nepotrebnega časa in virov
6. Trajnost – zaščita in skrb za naše naravno okolje

Kaj je participatorna ekonomija?
Participatorna ekonomija (Parecon)[4] je predlog prihodnje ureditve ekonomije, kot sta ga zasnovala Robin
Hahnel in Michael Albert, temelječ na demokratičnem organiziranju celotnega ekonomskega procesa. Vse funkcije ekonomije, torej proizvodnjo, razdelitev ter potrošnjo proizvedenih dobrin in storitev,
podvrže demokratičnemu odločanju. Ker je distinkcija zadružništva od ostalih oblik podjetništva natanko
v demokratičnem elementu in ker so zadruge zgodovinsko razvile široko paleto oblik, vse od zadrug
producentk_ov, preko delavskih zadrug pa do potrošniških zadrug, se je zdelo, da je koncept participatorne ekonomije zelo primeren kot orodje, skozi katerega mladim, v okviru projekta Združimo se!, odpreti
relevantna ekonomska, politična in družbeno organizacijska vprašanja ter jim ponuditi orodja, s katerimi
lahko same_i osmislijo svoje ekonomske okoliščine.
Konceptualna orodja participatorne ekonomije temeljijo na analizi posameznih družbenih institucij, ugotavljanju dobrih in slabih strani uporabe sedaj obstoječih dominantnih institucij kapitalističnega sistema in
formulaciji možnih nadomestnih institucij, ki bodo udejanjale vrednote participatorne ekonomije, ki so v
pomembnih segmentih skladne z vrednotami zadružništva.
Participatorna ekonomija ekonomski sistem razčleni na pet konceptualnih polj oziroma tem, ki jih mora
vsak ekonomski sistem na takšen ali drugačen način razrešiti. Ta polja so lastništvo, sprejemanje odločitev,
delitev dela, plačilo in razdelitev. Participatorna ekonomija nadomesti zasebno z družbenim lastništvom,
avtoritarno odločanje s samoupravnim odločanjem, korporativno delitev dela z uravnoteženimi delovnimi
kompleksi, plačilo za lastnino in pogajalsko moč s plačilom za intenzivnost dela ter požrtvovalnost in tržno
razdelitev dobrin z demokratičnim planiranjem.
[4]
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Albert, Michael, in Hahnel, Robin (1999). Looking forward: Participatory economics for 21st century.

Vsa ta področja so gotovo preširoko zastavljena, da bi bila dandanes relevantna za zadružno gibanje,
lahko pa skozi konceptualno prizmo participatorne ekonomije osvetlimo dva aspekta zadružništva, ki sta
ozko povezana z demokratičnostjo upravljanja zadrug.
Le ta je pogosto problem. Čeprav zakonodaja in zadružna načela predvidevajo demokratično soupravljanje članic_ov, se v praksi neredko zgodi, da nastanejo neformalne hierarhije in določeni_e člani_ce,
najpogosteje tisti_e, ki opravljajo poslovodske naloge, zavzamejo tako močan vpliv v organizaciji, da se v
mnogih pogledih ne razlikuje prav dosti od klasičnega podjetja s strogo hierarhičnim odločanjem.

Načela za nagrajevanje
Na delavnicah projekta Združimo se! smo z mladimi raziskovale_i in poskušale_i identificirati različne
norme, ki so temelj za razdelitev družbenega produkta v kapitalističnem sistemu. Mladi so identificirali
številne kriterije, za katere so mislili, da so odločilni pri višini prejemkov, ki jih osebe prejemajo v kapitalizmu. Ti so bili: lastnina, sreča, potreba, izobrazba, trajanje, nevarnost, pogajalska moč, talent itd. Po analizi
vsake od teh kategorij je postalo jasno, da je glavna norma, ki se uporablja v kapitalizmu za plačilo dela,
pogajalska moč, ki v največji meri izvira iz okoliščin, na katere posameznica_k nima velikega vpliva. Iz tega
sledi, da so različne višine plač v družbi rezultat različnih pozicij moči v družbi. Direktorice_ji so dobro
plačane_i, ker imajo v kapitalistični družbi odlično pogajalsko moč, ki jim jo nudi specifična družbena
vloga. Enako velja za odvetnice_ke, inženirke_je, računalničarke_je, političarke_ke in podobne dobro
plačane pozicije. Različna plačila niso le rezultat različnih pozicij moči v družbi, ampak te različne pozicije
tudi utrjujejo in v nepravični družbi seveda utrjujejo nepravične norme.
Zadruge so za razliko od navadnih podjetij organizacije, osnovane na vrednotah in ne na goli moči.
Pogajalska moč, ki jo pridobiš skozi okoliščine, na katere imaš zelo malo ali nič vpliva, gotovo ni norma,
temelječa na hvalevrednih vrednotah, pa jo kljub temu zadruge pogosto prevzamejo, saj enostavno nereflektirano sledijo normam, ki jih vidijo v širši družbi. S prevzemom plačne politike, ki obstaja v klasičnih
podjetjih, pa hkrati v zadruge vpeljejo tudi del nepravičnosti širše družbe, ki potem spravlja članice_e v
neenake ekonomske položaje, jim omogoča zelo različne življenjske izkušnje in na koncu spodkopava
solidarnost med člani_cami ter onemogoča enakopravnost v odločanju, ki vodi v različne nivoje interesa
za angažma v zadrugi.
Če prepoznamo prevzemanje kapitalističnih plačnih politik kot problem za zadružništvo, je logičen korak,
da poskušamo najti norme, ki ne bi odražale le gola razmerja moči, ampak bi zavestno bile zasnovane
tako, da bi udejanjale na vrednotah temelječo pravičnost in krepile solidarnost.
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Norma, ki jo ponuja participatorna ekonomija, je plačilo za trajanje, intenzivnost in požrtvovalnost pri
delu. Ta zagotavlja enakopravnost med delavci_kami člani_cami, saj je osnovana na okoliščinah, na katere
imajo delavci_ke člani_ce direkten vpliv, in nagrajuje bolj prizadevne. Tako omeji situacije neenakopravnosti, ki pogosto negativno vplivajo na demokratičnost odločanja.
Kljub zavedanju, da mali otočki sredi morja ne morejo konsistentno in v popolnosti uveljavljati lastnih
norm, pa je vseeno zelo pomembno, da se v zadružništvu odpirajo vprašanja vrednosti, na podlagi katerih
vzpostavljamo sisteme plačevanja in nagrajevanja, ter da se gradi kultura, ki olajšuje in ne otežuje uveljavljanje teh norm.

Razdelitev dela
Adam Smith je v knjigi Bogastvo narodov občudoval povečanje učinkovitosti, ki ga je človeštvo doseglo
z delitvijo delovnih nalog in specializacijo delavk_cev za izvajanje malega števila nalog, za katere so se
specializirale_i. In res, na podlagi delitve nalog so se organizirali vsi moderni ekonomski sistemi. Delitev
delovnih nalog je bila enaka v kapitalističnih ekonomijah, centralno planskih ekonomijah kot tudi v tržnem
socializmu. Vsak poklic je bil sestavljen iz velikega števila manjših opravil, skupek katerih je definiral poklic.
Delovne naloge so bile jasno ločene, voznik_ca je vozil_a, računovodja_kinja je vodil_a knjige, kovač je
koval, direktor_ica je odločal_a. Vendar v hierarhičnih in avtoritarnih ekonomskih organizacijah, kot so
klasična podjetja, ta velik skupek nalog ni bil v poklice združen naključno.
To je opazil tudi Adam Smith, kajti nekaj poglavij kasneje v že prej omenjenem delu dodaja:

»Človek, ki preživi celo življenje v izvajanju majhnega števila enostavnih operacij, katerih
učinki so morda vedno enaki ali pa zelo blizu temu, nima priložnosti razvijati svojega
razuma ali uporabljati svoje sposobnosti reševanja problemov in odpravljanja težav,
ki se pri takih operacijah nikoli ne pojavijo. Ta oseba seveda izgubi navado uporabljati
te veščine in postane tako neumen in neuk, kot je le možno za človeško bitje. Otopelost
lastnega uma ga tako naredi nesposobnega za sodelovanje v racionalnih pogovorih in
ga naredi nedovzetnega za kakršne koli plemenite, radodarne ali nežne koncepte in mu
posledično onemogoča pravično presojanje mnogih dejanj in dolžnosti, celo v privatnem življenju.«
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Smith misli ni razdelal do konca, dotaknil pa se je dejstva, da delo, ki ga človek opravlja, le tega tudi oblikuje.
Ljudje največji delež svojega življenja preživimo na delovnem mestu. Kar se na delovnem mestu dogaja, ima
močan vpliv na našo osebnost in sposobnosti. Kot je razložil Smith, če nekdo na delovnem mestu opravlja
naloge, ki mu ne omogočajo uporabe vseh človeških kapacitet, torej fizičnih sposobnosti, kognitivnih veščin,
lastnih vrednot, kontrole nad uporabo lastnega telesa, potem bo ta oseba skozi čas pridobila hibe, ki ji bodo
onemogočale enakovredno udejstvovanje ne le v skupinskih procesih, ampak celo v zasebnosti.
Torej očitno obstaja nabor delovnih nalog, ki so dolgočasne, ponavljajoče, nevarne, ne zahtevajo konceptualnega razmišljanja in nad katerimi delavka_ec, ki jih izvaja, nima kontrole. Na drugi strani pa obstajajo
delovne naloge, ki zahtevajo konceptualno razmišljanje, vsebujejo socializacijo, nudijo visok nivo suverenosti v odločanju, gradijo samozavest in dvigujejo intelektualni nivo. Že samo s tem, da jih nekdo opravlja,
povečujejo moč in družbeni vpliv osebe, ki jih izvaja. Delovne naloge, ki prinašajo te dobrobiti tisti_emu, ki
jih izvaja, lahko imenujemo opolnomočevalne delovne naloge.
Če pogledamo, kako so te opolnomočevalne delovne naloge razdeljene med delavke_ce v ekonomiji, ugotovimo, da razdelitev ni naključna. V klasičnih podjetjih, ki so se razvila v avtoritarnih in hierahičnih družbah,
ugotovimo, da višje kot je določen_a delavec_ka v hierarhični lestvici, več opolnomočevalnih nalog vsebuje
njegova_na služba. In obratno, nižje kot si v hierarhični lestvici, več ponavljajočih, dolgočasnih, nesmiselnih
ali neavtonomnih nalog vsebuje tvoja služba.
Grobo povedano lahko ocenimo, da 20 % delavk_cev monopolizira veliko večino opolnomočevalnih delovnih nalog v družbi in jih skoncentrira v lastnih službah. V teh 20 % lahko štejemo direktorice_je, splošno
management, profesorice_je, odvetnice_ke, zdravnice_ke, političarke_ke, arhitektke_e in druge poklice, ki
sestavljajo hierarhični vrh naše družbe.
Takšno razdelitev delovnih nalog lahko razumemo v kontekstu neenakopravne, hierarhično urejene in
avtoritarne družbe, kjer si tiste_i višje na hierarhični lestvici s takšno razdelitvijo delovnih nalog utemeljujejo in utrjujejo lasten privilegiran položaj, medtem ko z odrekanjem opolnomočevalnega dela podrejenim
onemogočajo celovit razvoj sposobnosti, jim nižajo samozavest in tako lažje vzdržujejo svoj dominanten
položaj v družbi.
Vendar v kontekstu zadružništva, ki stremi k enakopravnosti in demokratičnemu soodločanju, takšna
razdelitev delovnih nalog nima nobenega smisla, saj tak način delitve dela spodkopava temeljna načela
zadružništva. Če v zadrugi prevzamemo korporativno delitev dela, potem s tem v zadrugo uvedemo rušilne
mehanizme, ki jih ta delitev prinaša. Očitno je in praksa to izdatno pokaže, da tudi če zakon predvideva
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enakost pri odločanju preko načela en_a član_ica en glas, se to načelo s časom kruši ali v celoti poruši.
Namreč na skupščinah, kjer naj bi člani_ce enakopravno odločali_e, bo kaj hitro prevladala volja oseb,
tipično poslovodstva, katerih služba sestoji iz nalog, ki jim nudi čim več informacij o zadrugi, jih izobražuje
o poslovnih postopkih, jim gradi socialno mrežo, jim daje moč nad drugimi in jim gradi samozavest.
Drugi_e člani_ce, katerih delo je morda vožnja viličarja, bodo seveda vedeli_e precej o tem specifičnem
delovnem procesu, medtem ko bodo za sprejemanje poslovodskih in strateških odločitev popolnoma
neopremljeni_e z znjanjem in samozavestjo ter bodo hitro podlegli_e volji opolnomočenih članic_ov, tudi
kadar te_i ne bodo poskušale_i odločitev manipulirati v lastno korist. Teh procesov se v mnogih zadrugah
zavedajo, čeprav morda ne znajo identificirati tistega pravega razloga, zakaj se ti procesi dogajajo, in jih
poskušajo zaustavljati z ozaveščanjem, striktnim nadzorom, posebnimi pravili komunikacije. To so pravilni
ukrepi, vendar ne odpravljajo vzroka, ampak le blažijo simptome težave.
Kakšna je torej trajnejša rešitev? Participatorna ekonomija predvideva odpravo takšnega neravnovesja
z reorganizacijo delovnih procesov na način, da bi se poskrbelo, da bi bila tako opolnomočevalna kot
tudi neprijetna in dolgočasna opravila enakomerno porazdeljena med vse delavke_ce članice_e. Torej bi
službe direktorice_ja, voznice_ka viličarja, upravljavke_ca s strojem, nabavnice_ka, čistilke_ca, čuvajke_a
in tako naprej razbile_i na posamezne naloge in te naloge porazdelile_i v nove delovne sklope na način,
da bi se enakomerno porazdelile opolnomočevalne in neprijetne naloge. Takšna delovna mesta participatorna ekonomija imenuje uravnoteženi delovni procesi. Z uvedbo in uveljavitvijo le teh bi dosegle_i, da
ne bi že v strukturo delovnih mest vgradile_i mehanizme za generiranje neenakopravnosti in izgradnjo
neformalnih hierarhij.
Seveda se je treba zavedati, da bi bilo dosledno uveljavljanje uravnoteženih procesov v današnji družbi
zelo težko, saj izobraževalni sistem ne usposablja delavk_cev za takšno delovanje, zato je pogosto
zelo težko v kolektivu najti dovolj raznolikih znanj, da bi lahko enakomerno razdelile_i vse naloge med
delavke_ce članice_e. To pa še ne pomeni, da se ne moremo željenemu stanju približevati s tem, da
škodljive dinamike in rešitve ozavestimo, se v delovnem kolektivu tudi ciljno medsebojno izobražujemo
in opolnomočujemo ter se kolikor se le da približamo želenemu idealu. Prepreke, ki jih morda zdaj še
ne znamo prečkati, pa saniramo z večjim nadzorom in boljšimi komunikacijskimi politikami. Ustvarjanje
družbene klime in znanj, ki bi nas lahko približale želenemu stanju, je naloga podpornih organizacij v
zadružništvu in te lahko družbene premike tudi udejanijo, če so le pripravljene lekcije in rešitve, ki jih nudi
participatorna ekonomija, vgraditi v lastne aktivnosti.
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5. Fab Lab-i in opolnomočene skupnosti
Družbene inovacije in nove tehnologije

Andrej Žižek, CITILAB, Zavod za razvoj kreativnih tehnologij Maribor
Na področju družbenih inovacij je danes prepoznana potreba po podpornem omrežju, ki bi bilo zmožno
podpreti njegov razcvet. Podporne mreže so posrednice_ki, platforme za opolnomočenje, katerih namen je v prvi vrsti fasilitacija med številnimi deležnicami_ki in zagotavljanje dostopa do potrebnih virov.
Mreže sestavljajo lokalni_e člani_ce, osebe in organizacije, ki so sposobne podpreti lokalne »bottom-up«
iniciative. V nekoliko drugačni obliki so medsektorske mreže, ki se odzivajo na meta-tehnične potrebe
družbeno inovacijskih aktivnosti. Da bi omrežja lahko opravljala takšne naloge, morajo imeti določene
lastnosti in sposobnosti, če se v nadaljevanju dotaknemo bistvenih. Zasidrane morajo biti v specifičnem
lokalnem okolju in kontekstu. Kot sistem morajo imeti vgrajeno določeno mero nedeterminiranosti,
nedoločenosti, ki deležnicam_kom omogoča, da podporno okolje sooblikujejo vsebine in pobude, ki
prihajajo od zunaj. Organizacijska fleksibilnost je bistvena.
Že z uvodnim premislekom lahko ugotovimo, da med opisanim konceptom okolja za družbeno inoviranje
in »mainstream« sodobnimi tehnološkimi inovatorkami_ji obstaja vrsta podobnosti. Tehnološke inovacije,
o katerih govorimo, so brez posebnega vrstnega reda: pametna mesta (smart city), v katerih bivajo pametne skupnosti (smart citizens), digitalna fabrikacija, distribuirano računanje (P2P, distributed computing), s tem povezana blockchain tehnologija, nove oblike mobilnosti (car sharing, bike sharing, on-demand
mobility), odprti podatki (open data), odprta koda (open source) in nenazadnje distribuirano učenje.
Vse navedene tehnologije so v svojih izhodiščnih idejah in inovativnih pristopih k reševanju problemov
izjemno zanimive ter črpajo inspiracijo iz kompleksnega, pogosto kritičnega in subverzivnega razumevanja delovanja družbe. Naštete inovacije so hkrati ambivalentne, saj imajo kot kovanec dve strani. Ena stran
kovanca je brez dvoma družbeno inovacijska in v sebi skriva namen širšega družbenega napredka. Zanikanje pomena navedenih inovacij za družben razvoj ni smiselno in napačna reakcija, ki izhaja iz občutenja
obsega posledičnih družbenih sprememb. Nerazumljenost prelomnih inovacij je deloma posledica njihove zapletenosti, saj prihajajo iz univerzitetnih okolij ali raziskovalnih laboratorijev korporacij in praviloma niso rezultat truda posameznic_kov. Kolektivne inovacije so za posameznico_ka težje razumljive in pri
osvajanju takih vsebin potrebujemo pomoč formalnih ali neformalnih inštitucij znanja.
Podporne mreže lahko z usmerjanjem inovacij v korist deležnic_kov odgovorijo na 3 temeljne izzive, s
katerimi se kot družba srečujemo danes: demografske spremembe, podnebne spremembe in tehnološke
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spremembe.[1] Pomemben povezan izziv je zagotavljanje trajnostne oskrbe z resursi in energijo. Brez
dvoma obstajajo ne-tehnološki odgovori na naštete probleme, v kolikor jih naslavljamo parcialno. Razvoj
civilizacije kot celote pa je izziv, ki zahteva hibridne rešitve. Te pa vključujejo tako kulturne spremembe
kot tudi nove tehnološke rešitve. Hkrati se danes soočamo z ugotovitvijo, da javni formalni izobraževalni
sistemi prepočasi in neučinkovito reagirajo na znanstveni napredek. Nove generacije si tako potrebna
kritična znanja vedno pogosteje pridobivajo na neformalne načine.
Aktualna formalizacija razmišljanja o tehnološko podprtem razvoju je evropska strategija pametne specializacije, ki jo je prevzela tudi Slovenija. Strateška razvojna področja, ki so v njej definirana, so pametna
mesta, energijska učinkovitost, krožno gospodarstvo, trajnostna pridelava hrane, trajnostni turizem, tovarne prihodnosti, nova mobilnost. Gre za jasno prekrivanje v razmišljanju in prioritetah deležnic_kov razvoja
družbe. Razlike pa se pokažejo pri pristopu k izvedbi, kjer upravljavske in regulacijske strukture družbe
mnogo lažje komunicirajo z gospodarstvom in kapitalom kot z individualnimi in »bottom-up« razvojnimi
pobudami. V tem grmu pa se hkrati skriva tudi rešitev.
Skozi napisano lahko prepoznamo tri ključne ugotovitve: (1) potrebo po mreženju znanja, (2) pomen prelomnih inovacij in (3) vlogo neformalnih posrednic_kov znanja.

FAB LAB je distribuirana podporna platforma za inoviranje
Mreža Fab Lab-ov[2] je zasnovana kot globalna distribuirana platforma za digitalno fabrikacijo, ki gradi na
deljenem znanju. Mreža danes obsega že več kot 1.300 laboratorijev po celem svetu. Ustanovljeni so na
vseh celinah, v veliki večini držav. Z repliciranjem osnovnega nabora tehničnih zmogljivosti se lahko projekti, ki se začnejo v enem Fab Lab-u, brez težav nadaljujejo in spreminjajo v drugih. Vsak Fab Lab je opremljen z enako osnovno opremo, ki jo sestavljajo računalniško vodeni stroji in do katere je omogočen dostop
uporabnicam_kom. Hkrati se uporabnicam_kom posreduje znanje za njihovo uporabo v obliki kratkih
šolanj. Računalniško vodene naprave za krmiljenje uporabljajo enak »jezik«, kar pomeni, da je ustvarjeno
»navodilo« na enem koncu planeta možno uporabiti povsod, načrte v sekundi prenesti preko spleta na
drug konec planeta in jih uporabiti znotraj lokalnega Fab Lab-a. Načrte je hkrati možno shraniti v spletnih
bazah, do katerih lahko dostopamo od koderkoli in kadarkoli ter v njih iščemo rešitve za lastne ideje.[3]
Gre za koncept, ki v praksi demonstrira globalni prenos znanja in povezovanje globalnih resursov. Pomem[1]

Tehnologija paradoksalno odgovarja na družbene izzive, ki so posledica tehnološkega razvoja. Primer je lahko tehnologija odprtih podatkov za ohranitev
javnega interesa v pametnih mestih.

[2]

Fablabs.io – spletna stran mreže.

[3]

Instructables.com – projekt Fab Lab-a iz San Francisca.
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ben pa je tudi aspekt avtorstva, saj se znotraj skupnosti goji in praktično implementira odprto-kodnost,
torej neomejen dostop in uporaba do intelektualne lastnine, pomembne tehnologije, ki omogoča kolektivni razvoj in globalizacijo znanja.
Posamezni Fab Lab-i so odprti za širšo paleto uporabnic_kov, kot je to običajna praksa na področju industrijskega oblikovanja ali celo v DIY skupnostih, kar omogoča drugačno kombinacijo podjetniških, raziskovalnih in izobraževalnih dejavnosti. Tako so skupnosti, ki se ustvarjajo znotraj delavnic, po svoji strukturi
glede na starost in spol izrazito raznolike ter delujejo brez obstoječega formalnega ločevanja, kar pomeni,
da je možen prenos znanja in idej med različnimi starostnimi skupinami ter spoli, nenazadnje tudi med
strokovnjaki_njami različnih tehničnih in strokovnih področij.
Kljub svoji visoko tehnološki usmerjenosti, je upravljavska organiziranost Fab Lab-ov zelo ohlapna z
namenom doseganja maksimalnega obsega sodelovanja med različnimi vrstami delavnic ter različnimi
vrstami uporabnic_kov. Znotraj delavnic obstaja le omejen nabor notranjih pravil, ki primarno služijo
zagotavljanju varnosti in reda ter finančni vzdržnosti. Oprema in stroški vzdrževanja niso popolnoma
zanemarljivi. Celotna mreža pa ima s skupnim dokumentom Fab Lab Carta[4] določene minimalne okvire
delovanja, ki so skupni vsem članicam_om, in sicer gre za 7 določil:
Fab Lab-i so globalna mreža lokalnih laboratorijev, ki omogočajo inovacije z zagotavljanjem dostopa do
orodij za digitalno fabrikacijo.
Fab lab-i imajo enak nabor razvijajočega se inventarja osnovnih zmogljivosti za izdelavo (skoraj) vsega, kar
omogoča, da se ljudje in projekti delijo.
Mreža zagotavlja operativno, izobraževalno, tehnično, finančno in logistično pomoč, ki ni razpoložljiva v
enem laboratoriju.
Fab Lab-i so na voljo kot vir skupnosti, ki ponujajo odprt dostop za posameznice_ke in reden dostop do
programov.
Dolžnosti uporabnic_kov: varnost – ne škoduje ljudem ali strojem; pomoč – pomoč pri čiščenju,
vzdrževanju in izboljšanju laboratorija; znanje – prispevati k dokumentaciji in navodilom za uporabo.
Oblikovanje in razvijanje postopkov je mogoče zaščititi in prodati, kot se odloči njihov_a izumitelj_ica,
vendar pa morajo ostati na voljo posameznicam_kom za uporabo in učenje.
Komercialne dejavnosti se lahko prototipirajo in inkubirajo v Fab Lab-u, vendar ne smejo biti v nasprotju z
drugimi načini uporabe. Rasti morajo iz in ne znotraj laboratorija, od njih pa se pričakuje, da bodo koristile
izumiteljici_u, Fab Lab-u in mreži, ki so prispevale_i k njihovem uspehu.
Navedena določila imajo jasno usmeritev v skupnostno korist in družbeno odgovornost, kar je etični
[4]
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Glej: www.fabfoundation.org/index.php/the-fab-charter.

temelj delovanja Fab Lab-ov. Skrajno minimiziran nabor pravil omogoča prost razvoj in kaže na zaupanje
v temeljna načela inoviranja. Podlaga vsemu je enako znanje in enak tehnološki razvoj. Globalna mreža
je praktičen dokaz, da se lahko lokalni problemi s svojo pomembno specifiko naslavljajo z enakimi orodji
kjerkoli po svetu. Pridobljeno znanje je zanimivo za celotno skupnost, ne glede na lokalni kontekst.

Med podjetništvom in skupnostjo
Kako lahko majhni izdelovalski laboratoriji, ki jih so-upravlja skupnost, s svojim fabrikacijskim orodjem
in digitalno opremo globalizirani mreži znanja prispevajo rešitve, ki bodo podprle lokalno ekonomijo in
prispevale k ustvarjanju delovnih mest?
Fab Lab-e lahko uporabimo tako, da podjetnicam_kom ponudimo poceni prostor za načrtovanje in
izdelavo prototipov. To so lahko prostori, kjer se študentke_je vključujejo v oblikovanje in tehnološko
izobraževanje. In to so lahko centri inovacij, ki jih vodijo skupnosti. Kjer se izzivi, ki jih vlade in podjetja
ne naslavljajo, lahko rešijo z uporabo lokalnih resursov. Rešitve in pridobljeno znanje pa se lahko pozneje
delijo s podobnimi skupnostmi po vsem svetu.
Pet let po gospodarski krizi v obdobju med letoma 2008 in 2013, ki je sprožila svetovno recesijo, okrevanje zlasti v Evropi in zlasti mladih ni bilo spodbudno. Nekateri učinki – negotovost na trgu dela in
poslabšanje razmer na trgu dela za nižje kvalificirane delavke_ce – odražajo trende zadnjih desetletij, kot
so tehnološke spremembe, ki temeljijo na novih znanjih in spretnostih, globalizacija trga dela itd., kar so
strukturne spremembe v gospodarstvu. Gre za surove izkušnje, ki podjetnice_ke in inovatorke_je soočajo
z drugačno izkušnjo relevantnosti njihovega znanja, z večjo zahtevnostjo oblikovanja produktov, kot je
bilo res še pred desetletjem. Fab Lab je platforma, ki omogoča voden in prijazen prehod med snovanjem
ideje ter njeno dejansko tehnološko zahtevno realizacijo. Okolje, v katerem lahko posameznica_k ali podjetje ne samo preizkusi svoje zamisli, ampak tudi dobi dragocene informacije o relevantnosti in ustreznosti
designa s strani tehnično pismenega občinstva. Pomembnost takega okolja je prav v možnostih interakcije, ki predvsem v manjših podjetjih znotraj lastnih organizacij pogosto ne obstaja.
Z odprtostjo in sodelovanjem v okviru svojega poslanstva Fab Lab-i hkrati ustvarjajo nove možnosti tudi v
izobraževanju na STEM področjih (znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika) v različnih kontekstih
ali partnerstvih z univerzami, srednjimi šolami in knjižnicami, raziskovalnimi laboratoriji.
PRESEGANJE OKVIROV FABRIKACIJE IN »CITIZEN SCIENCE«
Kljub pomenu in zahtevnosti osnovnega poslanstva mreže Fab Lab-ov pa tehnološki razvoj in potrebe
skupnosti usmerjajo aktivnosti posameznih Fab Lab-ov tudi v druge smeri, kjer pa sta obstoječ potencial
in obstoječe tehnološko znanje bistvenega pomena. Primer takšnega razvoja je t. i. »Citizen Science«.
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Področje, ki je tesno povezano z razvojem pametnih mest.
Na prvi pogled so pametna mesta zelo enostavno razumljiva stvar, saj imamo danes na svojih pametnih telefonih aplikacijo za javni potniški promet, želimo imeti brezplačen dostop do interneta v javnem
prostoru, poraba elektrike v gospodinjstvih se odčitava kar na daljavo, z upravo lahko komuniciramo le
še preko spleta in tako naprej. Zatakne pa se pri tako imenovani pametni skupnosti. Pri pametnih mestih
gre za projekt od zgoraj navzdol. Torej za projekt, pri katerem se interesi kapitala in politike umeščajo v
področje skupnega bivanja v sodobnih mestih, kjer danes živi že več kot polovica prebivalk_cev planeta.
Kot se pogosto napačno razume, »pametna skupnost« ni skupnost interesnih skupin s področja industrije in visokih znanosti, ampak so to kot v izvornem angleškem opisu »smart citizens«, torej pametne_i
opolnomočene_i prebivalke_ci.
Prav Fab Lab-i so se izkazali kot pomembna platforma za oblikovanje tehnološko opolnomočene skupnosti, ki lahko konstruktivno sodeluje pri oblikovanju pametnih mest. Waag society, nevladna organizacija iz
nizozemskega Amsterdama, ki upravlja Fab Lab Amsterdam, že od leta 2014 izvaja razvojni projekt Smart
Citizens Lab, v katerega se letno vključi okoli 100 posameznic_kov, ki z znanstvenicami_ki, raziskovalkami_
ci in oblikovalkami_ci delajo na projektih skupnostnega pametnega mesta. Tako nastali projekti so: Smart
Kids Lab, Making Sense, Amsterdam Smart Citizen Lab in še mnogi drugi projekti, ki udeleženkam_cem
posredujejo znanja s področja meritev onesnaženosti okolja, ravnanja z odpadki, nadzora javnega prostora s pomočjo elektronskih naprav in mnogo več.
Fab Lab Barcelona že več let organizira skupnostne projekte v svojem programu Smart Citizen, kot
razložijo:
»Smart Citizen je platforma za podporo socialno participativnih procesov v urbanih območjih. Povezovanje
podatkov, ljudi in znanja. Cilj platforme je, da služi kot vozlišče za gradnjo storitev in odprte kazalnike stanja
v mestih in skupnostna orodja, ki omogočajo kolektivno gradnjo mesta za in s svojimi prebivalci.«
Fab Lab Barcelona z udeleženkami_ci programa izdeluje elektronske naprave za raziskave urbanega prostora ter neposredno udeležbo meščank_ov v načrtovanju mesta.
V slovenskem Fab Lab-u Kreatorlab od leta 2015 v sodelovanju z nevladnimi organizacijami skupnost uporabnic_kov dela na projektih pametne skupnosti in pametnega mesta. Na prvem Urbanem Hekatonu so
leta 2015 demonstrirali obseg in možnosti uporabe obstoječih podatkovnih baz za namene skupnostnega
načrtovanja revitalizacije mariborskega historičnega mestnega jedra. Z Univerzo iz Maribora so pripravili
in predstavili nov model pametne mobilnosti, ki bi omogočil preureditev javnih površin v pešcem in kolesarjem prijazno mesto.
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V Kreatorlab-u se izvajajo projekti lastnih meritev onesnaženosti zraka in onesnaženosti s hrupom, s katerimi
se omogoča mnogo natančnejši in obsežnejši način meritev onesnaženosti okolja. V okviru projekta SmartCityLabs so udeleženke_ci aktivne_i pri projektu elektronskega štetja kolesark_jev in pešk_cev na kritičnih
točkah v mestu, česar uprava mesta ne počne, in tako vplivajo na oblikovanje prometne politike ter zagotavljanje potrebne infrastrukture.
Slika 1: DIY senzor za prejemanje in oddajanje
podatkov o urbanem prostoru.
Citilab/Kreatorlab, Maribor 2015.

Pametne skupnosti so tako bistven sestavni del pametnih mest prihodnosti. Skupnosti, ki bodo sodelovale
pri uresničevanju vizije urbanega sobivanja, in Fab Lab-i so platforma, ki danes aktivno podpira njihov razvoj.
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6. »Zadružno gibanje je
gibanje družbene transformacije«

Intervju z Brunom Roelantsom, generalnim direktorjem Mednarodne zadružne zveze (ICA)

Zadruge so najprej združenja oseb in šele v drugotnem
smislu podjetja. Kaj to pomeni? Kako se zadruge razlikujejo od ostalih klasičnih podjetij?
Na srečo je lažje definirati osnovne značilnosti
zadrug kot pa drugih subjektov socialne ekonomije, na primer vzajemnih družb, socialnih
podjetij, društev, zavodov, NVO-jev ipd., čeprav
se tudi te pravne osebe razlikujejo od drugih
tipov podjetij. Še več, že s samim začetekom
zadružništva je bil jasno razločljiv koncept
pospremljen s točno določenimi »pravili igre«, ki
so bila vzpostavljena leta 1844 in so bila od takrat
le deloma spremenjena (nazadnje leta 1995 z ICA
Izjavo o zadružni identiteti).
Izpostavil bi tri osnovne razločevalne elemente,
ki pa morajo biti prisotni sočasno. Prvič, zadruga
ima točno določeno poslanstvo, da odgovarja na
družbeno-ekonomske potrebe in težnje (težnje
so pravzaprav oblika potreb) navadnih ljudi na
področju produkcije, zaposlovanja, potrošnje,
nastanitve, kreditov, zavarovanja itd., in ima
odprto članstvo za vse, ki se lahko kvalificirajo, da
postanejo njeni_e člani_ce. Drugič, to poslanstvo
morajo v zadrugi skozi strog demokratični nadzor
izvrševati prav ti ljudje. Tretjič, vsak_a član_ica
mora vložiti finančni delež, iz česar pa ne izhajajo donosi iz kapitala, razen zmernih obresti.
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Redistribucija presežka mora biti zasnovana
na tipu in količini transakcij med člani_cami ter
zadrugo: delo za delavke_ce članice_e, prodaja za
producentke_e članice_e ali nakup za potrošnice_
ke članice_e. Gre torej za prilagajanje cene teh
transakcij, ne za dividende.
Druge značilnosti, kot sta poudarek na
izobraževanju in avtonomiji, so v bistvu posledice
demokratičnega načela.
Obstajata pa še dve komplementarni značilnosti,
ki postajata vse bolj pomembni. Prvič, sodelovanje med zadrugami. Zadruge lahko med
seboj oblikujejo velik konzorcij in tako postanejo
pomembni podjetniški akterji, ampak zmeraj
temelječ na demokratičnih in horizontalnih
odnosih. Zadruge se prav tako nagibajo k vzajemni uporabi instrumentov za njihov skupni razvoj,
kot so izobraževalni centri, centri za poslovna
svetovanja, federacije in tako dalje. Drugič, skrb
za lokalno skupnost preko meja članstva. Čeprav
ta značilnost primarno zadeva ožjo lokalno skupnost, na primer mestno četrt, postaja to vedno
bolj razumljeno tudi kot zaveza do okolja.

Po več kot stoletju in pol razvoja zadružništva lahko
govorimo ne samo o upoštevanja vrednem številu
zadrug in njihovih članic_ov, temveč tudi o močnem
gibanju. Kako deluje svetovno zadružno gibanje in
zakaj je, kot gibanje, pomembno?
Zgoraj omenjene značilnosti pojasnjujejo, zakaj
zadružni sistem ni zgolj mreža podjetij, temveč
predstavlja tudi gibanje na globalni ravni. Dejstvo, da so bile zadruge sposobne definirati te
skupne značilnosti kot skupnostno identiteto
izven meja, kultur in političnih sistemov, ustvarja
pogoje za gibanje.
Zadruge temeljijo na potrebah navadnih ljudi,
imajo strukturo demokratičnega upravljanja, ne
izplačujejo donosov na kapital (razen v minimalnem smislu), ustvarjajo merila in dinamiko med
njimi samimi ter odgovarjajo na potrebe lokalne
skupnosti. Vse te značilnosti soustvarjajo zadružni
sistem kot gibanje – gibanje oseb. Čeprav je do
uresničitve polnega potenciala tega gibanja še
dolga pot.
Trenutno smo priča močnemu porastu zavedanja članic_ov zadrug o pomenu zadružnega
gibanja. Zavedanje, da je eden_na izmed sedmih
človeških bitij član_ica zadruge, da 10 % zaposlenih prebivalk_cev sveta dela v zadrugah ali
v okviru zadrug, spodbuja identiteto članic_ov
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zadrug kot dela gibanja za družbeno transformacijo. Pri čemer gibanje za družbeno transformacijo ni politično v smislu političnih strank
ali političnih tendenc. Omejuje se na reševanje
potreb ljudi in teženj ljudi, ki so družbene in
ekonomske narave. Zadruge ne rešujejo vseh
problemov in vseh vidikov delovanja človeških
bitij ter človeške družbe. Kljub temu pa predstavljajo enormno gibanje s še večjim potencialom za
spremembo sveta.

Kako zadružno gibanje sodeluje z ostalimi
deležnicami_ki na lokalni in na globalni ravni?
Zadruge še niso začele polno sodelovati v močnih
partnerstvih z ostalimi pomembnimi globalnimi
deležnicami_ki, kot so sindikati, ženska gibanja,
okoljevarstvena gibanja itd. Ta partnerstva bi se
morala razvijati veliko bolje, kot so se do sedaj, če
se strinjamo s tem, da je zadružni sistem gibanje.
Mednarodna zadružna zveza (ICA) je vrhovna
organizacija tega gibanja na globalni ravni in
nosi ogromno odgovornost do tega, da izboljša
njegovo prisotnost v svetu. Zdaj moram narediti
odločen korak v to smer. Naraščajoča globalna
ozaveščenost med zadružnimi člani_cami nudi
dobre temelje za ta razvoj.

Letos ste bili izvoljeni za generalnega direktorja ICA.
Kaj so vaše osebne težnje in cilji sedaj na tej novi in zelo
odgovorni poziciji, ki ste jo sprejeli?
Mojo vlogo kot generalnega direktorja ICA je
treba gledati v širšem kontekstu, v katerem je
bil lani novembra v Kuala Lumpurju izvoljen nov
predsednik in nov upravni odbor, v okviru katerega mora biti oblikovana tudi nova strategija za
naslednje desetletje. Moja prva naloga bo torej,
da bom poskrbel za to, da bo o novi strategiji
razpravljal in jo definiral upravni odbor ICA, nato
pa še generalna skupščina. Druga pomembna naloga, ki jo imam, je poskrbeti, da bodo vsa telesa
ICA koordinirana in bodo med seboj sodelovala,
kot so regionalne organizacije, sektorske organizacije in tematski odbori. Vse skupaj 17 teles.
Na eni strani bo tako moj fokus na novi strategiji,
ampak v vlogi facilitatorja zadružnemu gibanju,
da bo definiralo to strategijo, na drugi strani pa
moram poskrbeti, da bodo vsa telesa v sistemu
ICA, se pravi telesa mednarodnega zadružnega
gibanja, primerno funkcionirala in bodo pravilno
medsebojno artikulirana.

Dobro ste seznanjeni z razvojem zadružništva v Sloveniji. Katere smernice bi predlagali za razvoj zadrug pri
nas? Kaj naj naredijo zadruge ter kaj vlada in politika?
Slovensko zadružno gibanje je pokazalo veliko
sposobnost prilagajanja na novo zgodovinsko
obdobje, v katerem se zdaj nahaja država, kljub
vsem težavam. Na eni strani je država poskrbela
za začetno podporo, kot na primer na področju
zakonodaje. A ta prizadevanja se morajo nadaljevati in utrditi. Slovensko zadružno gibanje bi
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predvsem potrebovalo močnejše zadružne organizacije in sistem zastopništva zadružnega gibanja, ki bi bil medsektorski, sestavljen iz različnih
sektorjev, ampak v katerem so lahko primerno
zastopani tudi raznoliki zadružni sektorji, kot npr.
kmetijstvo in nove generacije delavskih zadrug
ter socialnih zadrug, zadrug samostojnih producentk_ov itd.
Na drugi strani pa bi se morala prizadevanja slovenske vlade pri promociji zadružništva okrepiti ne
samo na področju zakonodaje, temveč tudi skozi
aktivne politike podjetniškega razvoja zadrug. To
ne pomeni, da bi morala biti vlada neposredno
vključena v razvoj zadrug, ampak, da bi jih morala
podpirati skozi večletni razvojni program, ki bi
prinesel ne samo konsolidacijo federativnega
sistema, temveč tudi sistem podjetniškega razvoja zadrug v državi.
Čeprav se bodo zadruge razvijale tudi brez teh
instrumentov, bi se z njimi razvijale veliko hitreje
in učinkoviteje, pa še končni strošek bi bil nižji.
Dejansko se aktivne razvojne politike za zadruge,
če so dobro pripravljene in dobro izvajane, hitro
pokažejo kot dobra naložba in ne strošek.

Če želimo zagotoviti prihodnji razvoj zadružništva
v Sloveniji in tudi drugod, moramo zadružni sektor
bolj povezati z mladimi. Kako naj vključimo mlade v
zadružno gibanje?
Precej razširjen predsodek je, da je zadružno
gibanje staro in nosi staromodne ideje. Ta predsodek je predvsem prisoten v državah, ki so šle
skozi velike politične transformacije v zadnjih 20,
30 letih, obstaja pa tudi v državah zahodnega

bloka, ki so se prav tako v zadnjih 20, 30 letih
soočile z globalizacijo.
Kljub temu pa narašča število mladih, ki so
navdušeni nad zadružnim načinom organiziranja
in podjetništva ter obenem prepoznavajo, da se
zadružništvo sklada z njihovimi vrednotami in
vizijo sveta. Prav tako se nagibajo k »ponovnemu
izumljanju« sistema zadružnega organiziranja z
ustvarjanjem novih ali modificiranih tipov zadrug,
a se v celoti vračajo k zadružnim vrednotam in
principom, kot so opredeljeni v Izjavi o zadružni
identiteti.
Ironično izgleda, da so ljudje, ki širijo ta predsodek, ne današnji mladi, temveč ena generacija
pred njimi, se pravi generacija, ki je izkusila veliko
transformacijo v Vzhodni in Srednji Evropi, pa
tudi tiste_i v Zahodni Evropi in Severni Ameriki,
ki so prve_i izkusile_i veliki tsunami globalizacije
v 1980-ih. Izgleda, da je krog zdaj sklenjen, saj
so mladi bolj nagnjeni k zadružnim vrednotam
in načinu organiziranja kot tisti, ki so bili mladi v
času velikih sprememb v 80-ih in 90-ih.
Glede na vse omenjeno je treba vložiti veliko
truda v prilagoditev zadružne naracije današnjim
mladim. Predvsem izgleda, da mlade danes bolj
pritegnejo konkretni primeri in pričevanja, kot pa
velike razprave in teorije, ki so pritegovale ljudi
pred pol stoletja.
Pogovarjala se je Karolina Babič, CAAP
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