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Предговор

Насекаде во светот луѓето повторно ја земаат нивната иднина во свои раце. Заедно, тие 
преземаат иницијативи во полето на обновливата енергија, производството на локална храна, 
споделувањето алатки итн. Ова е најкорисниот момент на нашето време. Онаму каде што 
пазарот и државата не успеваат, луѓето преземаат акција. Како слободни граѓани, тие повторно 
го откриваат колективот, со отворени партнерства во кои личниот развој и општествениот 
ангажман одат рака под рака. Оваа констатација изгледа контрадикторно на она што го 
доживуваме секој ден. Системските грешки на нашиот општествен модел ги полнат весниците: 
климатска криза, нестабилни банки, наплив на бегалци. Општо познато е дека таквата 
несигурност расте. Но, двата тренда се одвиваат, не случајно, во исто време.

Време е да се разбудиме. Триесет години веруваме во фикцијата дека ерата на големите 
наративи заврши. Падот на Берлинскиот ѕид ги направи идеологиите бескорисни. Во меѓувреме 
научивме повеќе. По три децении економска глобализација, гледаме сè повеќе губитници 
одошто победници. Прогресивната политика без страствена приказна за иднината ги одведе 
губитниците во рацете на националистите од десното политичко крило кои ја потхрануваат 
илузијата дека затворањето во себе може да биде плодна форма на соработка.

Мора да се осмелиме одново да ја испишеме историјата. Во XX век, социјалната држава се 
разви како прогресивна реакција на индустријализираната економија на слободниот пазар. Од 
педесеттите години на XX век, граѓаните на запад уживаа зголемена слобода додека власта 
воспоставуваше социјална безбедност. По триесет години, економската машина се расипа, што 
доведе до неолиберален период следните триесетина година. Во овој период, беше применетo 
еднo специфичнo „Устројство на слободата“ (Hayek, 1978) во кое пазарот повторно стана 
доминантен начин на организација. Тоа доведе до понестабилен свет со екстремна нееднаквост 
и до продлабочување на еколошката криза. Одговорот што треба да го изградиме во XXI 
век е социо-еколошко општество, проект што се стреми кон еднаква слобода за сите луѓе да 
напредуваат безбедно во рамки на границите на планетата.

Тоа не е едноставен проект бидејќи го применува парадоксот на нашето време. Сигурноста 
е малку поврзана со зачувувањето на нашиот денешен свет. За да изградиме сигурна иднина 
мораме сè да промениме. За да можеме слободно да градиме ни требаат одржливи системи. 
Начинот на кој произведуваме храна, енергија, како работиме и заработуваме ќе се разликува 
во иднина. Ни требаат нови социјални институции и културна промена во врска со она што го 
сметаме за „добар живот“. За среќа, ова не е сон за далечната иднина. Додека повеќето влади 
невнимателно чекорат кон катастрофа, сè повеќе граѓани ја земаат моќта во свои раце. Иако нив 
ретко ги има во вестите, тие се растечка позитивна противтежа во нашето општество. Заедно 
со прогресивната локална власт, тие развиваат ново социо-еколошко општество. Темата на 
овој есеј е како можеме да оствариме такво општество со слободата и безбедноста во фокусот. 
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Oдносот помеѓу слободата и безбедноста е интересен. Филозофката Хана Арент напишала 
дека слободата е поврзана со отвореност кон иднината: секоја акција предизвикува верижна 
реакција на неочекувани и непредвидливи ефекти. Тоа е логично и речиси очигледно само по 
себе. Ако сè би било утврдено, тогаш не би постоел избор, не би имало простор за маневар. А 
животот во кој сè е толку сигурно што ништо не се менува не е нешто по што би копнееле. Но, 
колку сте слободни? Дали навистина сè треба да биде несигурно? Дали животот во целосна 
несигурност не води кон чувство на длабок страв? 

По шеесет години истражување, на возраст од осумдесет и пет години социологот Зигмунт 
Бауман изјавил дека секоја личност во својот живот има потреба од две нешта: слобода и 
безбедност. Тие се сијамски близнаци. Во урамнотежени општества овие два концепта секогаш 
се меѓусебно поврзани. Бауман го опишува нашето актуелно време како „течна модерност“. 
Сите институции кои ни овозможуваат безбедност (националните држави, семејството итн.) се 
распаѓаат во општество составено од проток на луѓе (од туристи до бегалци), капитал и добра 
што овозможуваат мала или никаква поддршка.

Сега мора да излеземе од овој период и да изградиме нов трансформирајќи го нашиот свет во 
социо-еколошко општество. Ни треба еднаква слобода за сите луѓе да се развијат, поврзана 
со економија и стил на живот што имаат десет пати помали побарувања од планетата. Секако, 
во нашето моментално нестабилно време, таквиот огромен предизвик првично создава 
голема несигурност и отпор. Затоа, важно е да ги формулираме неопходните промени како 
конструктивен општествен проект за иднината; исполитизирана порака за надеж од која можеме 
да овозможиме сигурност при долгиот процес на реализација. На овој пат што ни претстои 
зеленото движење и неговата политичка застапеност треба да одиграат клучна улога. Ова не 
е само период за паметни анализи и инспиративни идеи – туку и за мобилизирање луѓе за 
нивната иднина.
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Вовед

Првото издание на овој есеј го напишав во 2017 година во она што го опишав како „заднина 
на зголемени стресови и шокови и системски ризици што се поврзани“. Сите тие се засилија 
за само неколку години. Имајќи го предвид глобалното затоплување, 2020 беше најтоплата 
година регистрирана кога било, со невидени шумски пожари и неуспешни жетви поради суша. 
Нееднаквоста дополнително порасна со зголемувањето на бројот на несигурни работни места 
во економијата на работењето на дигиталните платформи, додека екстрактивните економии 
дополнително ги ограбија ресурсите од глобалниот југ. Последно, но не помалку важно, 
авторитарните популисти на незамислив начин ја прикажаа ранливоста на нашите демократии. 
Сепак, она што се случи потоа не можевме ниту да го замислиме. Глобалната пандемија запре 
делови од економијата насекаде во светот, го оптовари здравствениот систем и предизвика 
големо физичко и психичко страдање за многумина. Го откри недостигот на издржливост на 
нашата економија, којашто зависи од многу ограничените резерви на глобалните синџири на 
испорака. На пример, пред ковид-кризата, кој знаеше дека Европа добива аналгетици главно 
од Индија и маски од Кина? Кризата ни ја покажува тешката слика, зголемувајќи го она што 
и претходно не беше во ред. Нашата економија зависна од раст, создадена врз немилосрдна 
конкуренција во која секој со секого се натпреварува, води кон забрзано еколошко уништување 
и до зголемена нееднаквост. Таа веќе не може да се среди со подобрување на добросостојбата, 
а и ѝ недостига издржливост.   

Се разбира, долго пред кризата Грин и прогресивните чинители укажаа на недостатоците 
на нашиот економски систем. Но, понеодамна, традиционалните институции признаа дека 
иднината не може да биде продолжување на сегашноста. На пример, во извештајот „Од 
другата страна на растот: кон нов економски пристап“ напишан од страна на советничката 
група на тогашниот генерален секретар на OECD, се инсистира на потребата од нов концепт 
на економски напредок заснован на суштинското признавање на друштвеноста на човечките 
суштества.1 И Европската Унија го промени својот тек. Во 2017 година нејзините начела 
беа сè уште целосно претопени во неолиберална политика, при што Европската комисија го 
промовираше таканаречениот „Вашингтонски консензус“: верување дека либерализираните 
пазари се најдобриот начин за соочување со општествените предизвици, додека во исто време 
беа скептични кон владините интервенции и не беа доволно силни во однос на климатските и 
политиките за биодиверзитетот. Новоформираната Европска комисија, по европските избори 
во 2019 година, навистина го промени текот со промовирањето на Европскиот зелен договор. 
Тој има јасни цели, како што се климатска неутралност до 2050 година, премин кон циркуларна 
економија и зачувување на европскиот природен капитал. Ова заслужува само пофалби; во исто 
време, сè уште е неопходна и критичка поддршка. Сè уште се става акцент врз конкурентноста и 
растот, верувајќи дека растот може да се раздвои од употребата на ресурси. Но, како што укажува 
извештајот „Раст без економски раст“ на Европската агенција за животна средина, ова е илузија.   

Кризата со ковид-19 може да послужи како повик за будење на нашата нефункционална 
економија, иако таа нема автоматски да доведе до економија што во планетарни рамки ќе 
овозможи добар живот за сите. Напротив, многу работни места се изгубени и уште повеќе луѓе 
страдаат. Исто така, сега сме свесни дека порастот на таканаречените зоонози (инфективни 
болести предизвикани од патогени микроорганизми што преминуваат од ’рбетниците кај 
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луѓето) е поврзан со уништувањето на шумите и на другите живеалишта на ’рбетниците, како 
што се лилјаците.

Овие сознанија не водат автоматски до неопходната промена на нашиот економски модел. Тој 
сè уште се однесува на побрзо, поголемо и поевтино производство, се раководи од профитот и 
од потребата да расте во глобализирана економија. Гледајќи го, на пример, нашиот земјоделски 
модел, сточната храна за европскиот добиток сè уште доаѓа од Јужна Америка, каде што 
биодиверзитетните дождовни шуми сè уште исчезнуваат поради бездушни монокултури, 
преполни со пестициди и подложени на експлоатација на трудот. И сè додека сметаме дека е 
логично земјоделците насекаде во светот да се натпреваруваат едни со други, општествената и 
еколошка заштита е второстепено прашање, а пилиња по најниска цена значат голема додадена 
вредност. Можеби сето тоа е погрешно. Економистите говорат за синџири на глобална вредност. 
Не е ли подобро да зборуваме за синџири на глобална девалвација? За профит на мала група 
инвеститори исцрпуваме или уништуваме нешто што е вредно во Бразил, додека европскиот 
агробизнис малку ги плаќа земјоделците и ги загадува реките и почвите. Таквата економија е 
сè уште далеку од сопствена деколонизација.

Оваа бездушна глобализација во земјоделството има сличности со цунамито на пакети 
за достава до дома како илустрација на светската консумеристичка палата. Купувањето 
на интернет веќе беше во подем; затворањето на границите насекаде во светот го одведе 
чекор подалеку. Мултинационалниот технолошки гигант Амазон го покажува лудилото на 
моменталната интернет-економија: неговиот директор, Џеф Безос, е сега најбогатиот човек 
на светот, додека работниците во неговите магацини мора да организираат штрајкови за да 
побараат пристојни услови за работа. Само во Австрија, Амазон уништил повеќе од милион 
вратени пратки минатата година. Знаеме дека Амазон систематски уништува нови добра: уште 
еден пример на таканаречениот глобален „синџир на добра“. Она што го сочинуваше системот 
на социјална безбедност и универзалните права што ги штитеа работниците и нивните семејства 
од ризиците поврзани со пазарот на трдуот сега се превртени наопаку. Не е случајно што групи 
како жолтите елеци (фр. gilet-jaunes) во Франција организираат протести против таканаречените 
еко-такси за горивото за автомобили со кои одат на работа (во отсуство на пристоен јавен 
превоз), додека елитата ужива во аболицијата на данокот на личен капитал и авионски патува 
во светот без да плаќа данок. Тоа покажува дека многу неопходните трансформативни промени 
ќе добијат доволна општествена поддршка само ако се осигураме дека никој нема да биде 
занемарен. Транзицијата или ќе биде праведна или нема да ја има.

За остварување на праведна транзиција неопходен ни е систематски пристап за да ги видиме 
врските и интеракциите помеѓу навидум неповрзани настани и еволуции. Тоа започнува од една 
историска слика што ни овозможува перспектива кон иднината. Во Западна Европа, социјалната 
држава уште во осумдесеттите години на XX век беше трансформирана во неолибералистичка 
држава. Таа ја замени власта како централен принцип на управување и на организирање на 
општеството со пазарниот принцип заснован на конкурентност. Во оваа сè поглобализирана 
економија, при што постојано се занемарува животната средина, сè поголем дел од населението 
се чувствува напуштено. Тоа полека лути сè повеќе луѓе во демократскиот систем; така, како 
реакција, тие гласаат за популистички водачи кои не се грижат за климатските политики или 
за што и да е. Во европските земји ова секогаш подразбира популистичка реторика дека сите 
проблеми произлегуваат од „Брисел“. Тоа доведува до уште поголема несигурност во однос 
на иднината. И додека Европа се бори со миграции, едвај да има дебати за системските врски 
помеѓу потребата од фосилни горива, нестабилноста на Блискиот Исток, климатските промени и 
бегалците. Секако, потребен ни е наратив за новата ера: општество што споделува и испорачува 
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слобода и безбедност: добар живот за сите. Потребна ни е визија во која една партнерска држава 
функционира рака под рака со моменталниот бран на посветени граѓани во општеството, одново 
создавајќи заеднички добра, и гледајќи подалеку од пазарот или самата држава кон локалните 
заедници како трет фундаментален начин на организирање на нашето општество.

Во меѓувреме, можеме да извлечеме три клучни поуки од кризата со ковид-19. Прво, 
треба да слушаме што ни кажува науката, истовремено усвојувајќи ги несогласувањата во 
научните расправи и сознанијата што произлегуваат од нив. Ако научниците ни советуваат 
да ја израмниме климатската крива, подобро да преземеме итни и радикални дејства. Второ, 
политиката и јавните служби се важни (а Вашингтонскиот консензус е мизерија). Властите 
можат и мора да управуваат со општеството и да ја реорганизираат економијата за доброто 
на сите на планетава. Трето, замавот на граѓанскиот ангажман во кризата, од луѓе што шијат 
маски до солидарни групи што се грижат за запоставените во кризата, е јасен знак дека, додека 
се на врвот, на нашите демократии им се закануваат популистички партии, и дека на ниво на 
обичниот човек, граѓанскиот ангажман е повитален од кога било. 
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1. Слобода и безбедност во  
XX век: Социјална држава

Создавањето на моменталната „социјална држава“, општествениот проект на западните 
индустријализирани земји во XX век, се состоеше од две фази: грубо една пред и една по 
Втората светска војна. Имено, за време на Втората светска војна Владата на Велика Британија 
побара од Лорд Бевериџ да изготви план за национален систем на социјална заштита што ќе 
овозможи поголема гаранција од постојната крпеница од мали секторски фондови за поддршка. 
Извештајот на Бевериџ од 1944 година, Полно работно време во слободно општество, ги 
постави темелите на држава со социјална заштита и ја претстави главната улога на националната 
власт во оформување на новата социјална држава. Бидејќи многумина политичари од 
континентална Европа побегнаа во Лондон за време на војната, откако таа заврши тие ги 
пренесоа неговите идеи во нивните земји.

Користејќи ја Белгија како пример, може да покажеме како целта на безбедноста беше клучна 
за формирањето на социјална држава. Законот што ја најавува социјалната држава буквално ја 
дефинира главната цел како „да гарантира социјална заштита за сите“. Овој член од 1944 година 
реши многу нешта: соодветна пензија („грижа за старите лица“); задолжително осигурување 
во случај на невработеност („страв од невработеност поради недостиг на работни места“); 
повисок детски додаток; задолжително осигурување од болест и хендикеп („страв од незгода 
или болест“). Тоа беше буквално прашање на елиминирање на стравот, основната несигурност. 
Горчлива иронија на историјата е што за време на пишувањето на овој есеј возачите на Деливеру 
(Deliveroo) поддржани од синдикатите протестираат поради фактот што немаат осигурување 
во случај на незгода, што е прилично веројатно да се случи, бидејќи по цели денови возат 
велосипед во густиот градски сообраќај.2

Членот од 1944 година е создаден поаѓајќи од работата на претставниците на трговските 
синдикати, организациите на работодавачите и некои високи претставници и ја одразува 
заедничката визија за распределба на богатството. Работодавачите се обврзаа да придонесат 
за социјална безбедност за да го подобрат квалитетот на животот на работниците и нивните 
семејства. Работниците можеа да се надеваат на повисоки дневници во скора иднина. Од друга 
страна, трговските синдикати се обврзаа да го одржат социјалниот поредок, што ги охрабри 
работодавачите бидејќи тие беа загрижени за сè поголемата привлечност на комунизмот. 
Властите воспоставија праведен даночен систем со кој се формализираше распределбата на 
богатството вклучувајќи и високи прогресивни даноци на капитал.

Во текот на следните три децении (1945-1975) системот на социјална заштита еволуираше 
од осигурување од социјален ризик до гаранција за пристоен живот за сите. Целта повеќе не 
беше само да се поддржат луѓето во специфични проблематични ситуации. Сега сите граѓани 
имаа еднакво право на пристоен живот и власта требаше да се погрижи за тоа. Суштинска 
одлика на ваквата социјална безбедност беше нејзиниот универзален карактер, кој, според 
општествениците научници, ја докажа својата валидност: „Искуството на западните напредни 
демократии нè учи дека низок степен на сиромаштија се поврзува со универзален карактер, 
насочен кон сите нивоа на населението, не само кон сиромашните. Во земји каде што власта 
сака да се грижи само за сиромашните сиромаштијата е најголема. На пример, погледнете ги 
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САД. Објаснувањето за ова е едноставно: универзалниот пристап функционира превентивно: 
никој не чека некој да стане сиромашен за да почне да интервенира.“3 

Ова беше суштината на повоениот проект: праведна распределба на богатството што е создадено 
за сите да уживаат во него. Гледајќи ги денешните политички дебати, јасно е колку многу сме 
изгубиле во аспирациите по социјална еднаквост. Која власт во Западна Европа се осмелува 
да повика на поголема еднаквост (и оттаму на редистрибутивна функција на даноците) на 
универзалните системи, наместо ограниченото олеснување на сиромаштијата што го воведуваат 
десничарските партии? 

1.1 Слобода преку безбедност

Воспоставувањето на социјалната држава доведе до период на зголемена безбедност: на 
работните места, во здравството, во домувањето и во пензионирањето. За време на овој 
период, луѓето исто така стекнаа и поголема слобода. Ова делумно се должи на зголемената 
потрошувачка моќ, но исто така беше дел од политичкиот проект: особено, идеолошко 
реформулирање на социјализмот. Јооп ден Ујл, холандски политички водач во тој период, 
изјави: „Социјализмот отсекогаш бил движење што предвидува ослободување на поединецот“. 
Ова се одразува во неговиот извештај од 1951 година под наслов „Патот до слободата“, 
референца на антиегалитарната перспектива на слободата од страна на Хајек (Hayek, 1944). 
Новинарот Марсел тен Хоовен го сумира ова повоено начело: „Ден Ујл создаде програма за да 
им даде на луѓето поголема контрола врз нивното постоење и поголема слобода. Со поголеми 
јавни инвестиции, тој сакаше да донесе добросостојба, култура, добро образование, пристојна 
нега и добро домување за сите, и да ги зголеми можностите за личен развој. Основната мисла 
беше дека луѓето ќе стекнат поголема слобода да се развиваат ако социјалната држава ги 
ослободи од економските неизвесности во животот.“4  

Безбедноста на живеењето и еманципацијата 
беа класични цели на социјалната држава. 
Личниот развој се поврзуваше со зголемена 
слобода. Сепак, важно е да се забележи дека 
оваа визија е постара од социјализмот. Како 
што покажува филозофката Марта Нусбаум 
во Создавање можности, тоа, исто така, е 
составен дел од либералното размислување. 
Таа мисли на Томас Пејн, еден од авторите 
на американскиот устав. Пејн се залагал 
за прогресивни даноци, со стапка од 100 
проценти за највисоките приходи, и за 
намалена невработеност со имплементација 
на јавни дела. 

Безбедноста на живеењето и 
еманципацијата беа класични 
цели на социјалната држава. 

Личниот развој се поврзуваше со 
зголемена слобода. Сепак, важно 
е да се забележи дека оваа визија 
е постара од социјализмот. Како 

што покажува филозофката 
Марта Нусбаум во Создавање 
можности, тоа, исто така, е 
составен дел од либералното 

размислување.
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1.2 Поставување на темелите на социјалната држава
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Еволуција на бројот 
на нови институции за 
колективно дејство (задруги 
(вклучувајќи билатерални 
воени обврзници), трговски 
синдикати и регистрирани 
асоцијации) по децении 
во Холандија, 1850-1950 
(логаритамска скала).  
Извор: De Moor, T, 2013:17.

          Задруги (вклучувајќи 
билатерални воени обврзници)

Регистрирани асоцијации

Трговски синдикати
Вкупно

Развојот на националиот систем за социјална заштита по Втората светска војна не се појави 
туку така. Се разбира, властите почувствуваа потреба да го наградат своето население поради 
огромната жртва што ја направи во текот на војната. И се плашеа дека комунистичките партии 
ќе станат многу силни. Но, како што покажува извештајот на Бевериџ, процесот на замена на 
локалните системи со универзален национален систем не почнал од нула. Од почетокот на 
Индустриската револуција луѓето самите се организирале за да пријават нехумани услови за 
работа и за живот. Тоа довело и до насилни улични протести и до нови политички движења. Тоа 
го нагласило начинот на кој дивиот капитализам на Индустриската револуција ја осиромашил 
работничката класа и ги истиснал селаните, претворајќи ги урбаните области во бедни и нечисти 
гета. Дали денес би прифатиле да работиме дванаесет часа во фабрика и да бидеме едвај платени 
за тоа, и да живееме во сиромашни квартови а нашите деца да работат наместо да учат?

Децении пред појавата на системите за 
национална безбедност, граѓаните веќе се 
организирале околу две поврзани цели. 
Едната била социјалната борба за подобра 
политика, притисок врз политичарите 
да воведат закони за максимален број 
работни часови, работни услови и за 

укинување на експлоатацијата на децата за работа. Истовремено, се појавил огромен бран 
на самоорганизирање. Работниците формирале свои локални банки за штедење, задруги за 
достапен леб, локални форми на здравствено осигурување (фондови за болест), синдикати 
и други форми на заедништво. Како што покажуваат истражувањата, таков бран граѓански 
иницијативи постоел повеќе од еден век пред појавата на социјалната држава. Професорот 
по историја Тине де Моор го објаснува тоа како реакција на населението против состојбата 
на несигурност, како резултат на комбинација на неуспех на власта и на пазарот. Властите 
недоволно ги регулирале новопојавените форми на работа и условите за живот, кои довеле до 
многу нееднакви животни промени бидејќи пазарот бил одвоен од социјалната структура од 
којашто зависеле.

Како што покажуваат 
истражувањата, таков бран 

граѓански иницијативи постоел 
повеќе од еден век пред појавата на 

социјалната држава.
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1.3 Заборавајќи ги југот и планетата Земја

Во овие три повоени децении имаше целосен консензус дека власта и јавниот сектор се 
клучни во дефинирањето на иднината на една земја. Пазарите беа строго регулирани, што 
ги подразбираше и финансиските пазари. Додека се фокусираа на постојан економски 
раст, властите беа соучесници, а сепак несвесни за две фундаментални системски грешки: 
експлоатацијата на југот и на планетата. Не е случајно што при крајот на овој период, во 
1972 година, беше објавен првиот извештај на Римскиот клуб под наслов „Ограничување на 
растот“. Тој покажа дека слепото експлоатирање и загадувањето на почвата довеле до тешки 
еколошки и јавноздравствени проблеми. Извештајот содржи јасна порака дека без радикална 
промена во иднина човештвото нема да може да живее на планетава. Економскиот напредок на 
глобалниот север се заснова на експлоатацијата на земји од глобалниот југ, од империјализмот 
во минатото сè до нерамноправни односи центар-периферија во денешно време. Исто како и 
векови претходно, производите од југ пристигнуваат со крв на нив. Огромниот раст на западното 
производство е на сметка на земјите и на заедниците од југот, исцрпувајќи сè повеќе природни 
ресурси, при тоа создавајќи огромен еколошки долг.

За време на периодот на социјален капитализам, на запад постоеше специјално чувство на 
сигурност. Не дека сите имаа подобар живот веднаш, но очекувањата беа дека секој може да 
напредува во животот, или барем да им овозможи подобра иднина на своите деца. Таа слика 
за добра иднина е пренесена во концептот за кариера 40/40. Големите фабрики (помислете на 
автомобилската индустрија) им понудија постојана работа на луѓе со различно образование. 
Изгледите за работа во текот на 40 години, 40 часа неделно, со истиот шеф, истите колеги, 
беа привлечна понуда по темната несигурност во однос на работните места во триесеттите и 
четириесеттите години на XX век. Денес, ова е тешко замисливо. Кој човек на возраст од 25 
години сака да потпише доживотен договор? 

Овој период од 30 години напредок заврши во текот на седумдесеттите години. Прекумерното 
производство, двете нафтени кризи што ја поскапеа струјата, затворањето на старите 
фабрики и зголемената конкурентност на новите производствени територии, како Јапонија, 
ги турнаа индустријализираните земји во длабока криза.

2. Несигурната борба за слобода: 
состојба на неолиберализам

Во текот на доцните седумдесетти години, традиционалната левичарска политика беше во 
лоша состојба и ѝ недостигаа иновативни решенија за длабоката економска криза. Тоа доведе 
до избор на нови лидери со радикално различни погледи за тоа како треба да се организира 
едно општество. Во САД, републиканецот Роналд Реган победи на изборите со визијата дека 
„Власта не е дел од решението, туку дел од проблемот“. Во Велика Британија, конзервативката 
Маргарет Тачер беше избрана за премиерка со јасен став дека „Не постои такво нешто како 
општество, постојат само индивидуалци кои мора да се грижат за себе“. 
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Овие два елементи се клучни за новиот неолиберален период што ќе трае најмалку следните 
триесет години. Сега се зема здраво за готово дека пазарниот принцип (конкурентноста) е 
најдобриот начин за организирање на различни аспекти во општеството, што подразбира 
либерализација, дерегулација и приватизација на поранешниот јавен сектор. Така, на пример, 
во Холандија, националното јавноздравствено осигурување беше заменето со систем во кој 
приватните осигурителни компании играат клучна улога. Слободата, како и безбедноста 
оттогаш станаа лична задача, бидејќи секој треба да биде претприемач на сопствениот живот. 
Во тој период, може да ја разгледаме борбата помеѓу два концепти на слобода. Или да бидеме 
попрецизни: две различни комбинации на слобода-безбедност, кои ќе ги дефинираме како 
„еманципација“ и „неолиберализам“.

2.1 Проектот за еманципација

Иако неговите корени се многу постари, првиот проект за слобода стана особено видлив во 
симболичната 1968 година со движењето за граѓански права во САД, студентските протести 
насекаде во светот и со Прашката пролет. Овие настани ја бранеа еманципацијата и се развија 
во социјални движења фокусирани на теми како мирот, животната средина и правата на 
жените. Нивниот концепт за слобода е јасен: секој има право на самоопределба, на личен 
избор, независно од јаремот на црквата и на државата. Ова наметнува похоризонтален однос 
на силите преку институции како училиштата, медицинските центри и самата демократија. 
Од осумдесеттите години наваму, зелените партии ја одразуваат оваа борба за поголема 
автономија и за добар живот за сите во политиката. Тие можеа да ги пренесат важните барања 
на новиот бран за еманципација во одделни политики, како иновации во социјалната заштита и 
слободи (како што се правото на родителско отсуство, повеќе слободно време, еднакви права и 
хомосексуални бракови) и безбедност на животната средина (еколошки и здравствени стандарди 
и климатски политики). 

Социологот Блудорн го опишал овој проект за слободата како „еманципација од прв ред“, 
што може да се сфати со „Во однос на седумдесеттите и осумдесеттите години, сè повеќе 
самоуверени граѓани, сметајќи се себеси како предмет на автентична причина, се бореа за 
ослободување од старателството на традиционалните елити и беа одлучни да преземат 
одговорност за јавното добро, за кое беа подготвени да преговараат и да применат учесничко-
демократски начини.“5

Ова е на иста линија со анализата на еден од основачите на еколошкото размислување, Андре 
Горц. Тој истакнува дека еколошкото движење од почетокот беше повеќе од само зачувување 
на животната средина или природата. За него, отпорот кон уништување на автономијата на 
поединците или на групите лежи во потеклото на самото еколошко движење: „Основниот мотив 
секогаш е одбрана на ’живиот свет‘ од авторитетот на експертите, од квантификување и 
монетарна евалуација, од размена на автономија и можност за самоопределба на поединецот 
за комерцијални, зависни односи со клиентот.“6 Без да ги негираме неговите огромни 
достигнувања, еколошкото движење уште од почетокот ја критикува патерналистичката 
димензија на социјалната држава заснована на претпоставката за семејството со мажот како 
хранител во средиштето. Тоа на фундаментален начин ја испитува етиката на трудот поврзана 
со економскиот раст заснован на бесконечниот круг на поголемо производство и поголема 
потрошувачка. 
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2.2 Неолибералниот концепт на слободата

Доколку власта е проблемот и не постои општество со кое може да се договори, концептот на 
автономија добива сосема различно значење. Денес секој е оставен сам на себе во компетитивна 
средина, и животот станува постојан натпревар. Слика што најдобро го прикажува овој 
поглед на човештвото е трка на единечни едрилици. За да се движите брзо во вашата мала 
едрилица треба да направите две нешта: прво, да го најдете најповолниот ветер, и второ, да ги 
оттргнете конкурентите од него. Во животот таквата стратешка/опортунистичка навигација 
не остава простор за емпатија или соработка. Автори како Ричард Сенет ги опишале ефектите 
на претставувањето на оваа слика во компаниите, училиштата, во човечките односи, итн. 
Она што некогаш беше стабилно работно место денес е заменето со задачата да се биде 
флексибилен. Сенет разгледува што значи ако самостојноста и површната соработливост се 
подобри за справување со актуелната реалност одошто однесувањето засновано на вредности 
како лојалност и услуга.7

Неолиберализмот не се однесува само на отстапување на властите или laissez faire, туку опфаќа 
активни политики чија цел е да го ослабнат јавниот сектор и да поддржат иницијативи во 
приватниот сектор. Неолибералните политики денес градат правни системи што овозможуваат 
максимален простор за меѓународните компании (со договори за слободна трговија и нивниот 
систем за спогодба инвеститор-држава како јасен пример). Ова е особено вистинито за 
финансискиот сектор, каде што на банките денес им е дозволено да манипулираат со заштедата 
на граѓаните и да развиваат бесконечен спектар на шпекулативни производи. Неолибералниот 
концепт на слободата нема за цел да ги зајакне граѓаните за тие да можат да направат сопствен 
избор; тој бара максимална слобода за корпорациите, поради принципот на конкурентност. 
Овој пазарен пристап е исто така составен дел од формирањето на Европската Унија. Во 
февруари 1992 година, не многу по падот на Берлинскиот ѕид, Договорот од Мастрихт доведе 
до понатамошна интеграција преку создавањето на Европската Унија. Државите членки денес 
треба да ги следат таканаречените „Мастрихтски норми“ во однос на монетарната политика, 
додека нормите за социјална политика целосно отсуствуваат. Професорот Патрик Дебоосере 
го опишува ова како неолиберален експеримент без безбедносна мрежа укажувајќи дека: „...
разни аналитичари укажале на опасноста од систематско уништување на социјалната 
држава преку неизбежно израмнување во отсуство на јасни стандарди за социјална Европа.“ 
Во 2004 и во 2007 година, европскиот економски простор се прошири на 27 земји со многу 
големи разлики во дневниците и во системите за социјална безбедност. Дебоосере заклучува: 
„Големите европски компании извојуваа победа: слободно движење на капиталот, добрата 
и услугите, и особено пазар на трудот со голем вишок на труд каде што може да настапи 
слободна конкуренција.“8

Попозитивните аналитичари укажуваат на предностите на унифициран пазар на ЕУ без граници. 
Тие сметаат дека економскиот импулс што произлегува од поголемите пазари ќе го засили 
економскиот раст, што, пак, ќе им овозможи на новите земји што влегуваат во ЕУ да ги качат 
нивните дневници и да ги подобрат условите за живот на ниво на земји како што е Германија. 
Истото важи за стандардите за животната средина, каде што нормите на ЕУ доведоа до посилни 
национални политики.

На индивидуално ниво, пазарниот пристап ја претставува важноста на прекумерната 
потрошувачка за објаснување на тоа кои сте. Нашата доминантно консумеристичка култура 
ви кажува дека во животот се важни само две нешта: вие и вашата куповна моќ. Доколку 
вредно работите и заработувате доволно, може да си купите што сакате. Ако имате лош ден, 
добредојдени сте во некој велнес-центар. Бидејќи вие го заслужувате тоа, ви шепоти рекламата 
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на уво. Нашиот идентитет се открива преку нештата што ги купуваме. А со пронаоѓањето 
на потрошувачкиот кредит, копнежот повеќе не треба да чека: сакам сè и тоа веднаш. Она 
што во денешно време е очигледно (не носите џемпер туку бренд), е изум на овој период. 
Потрошувачката култура вели дека веќе не купувате патики, туку копнеете по нов пар најк. 

Оваа нова реалност, исто така, создава нови форми несигурност: ако не можете да ги купите 
најскапите брендови, или да го направите вистинскиот избор, имате чувство дека сте потфрлиле. 
Нашите потрошувачки поседи и опсесии ги потиснаа нашите врски едни со други и нашата 
животна средина како извор на нашиот идентитет. Љубовта, којашто е одраз на она кон што 
сме приврзани, е турната настрана од постојано рекламираната глад за она што сè уште не го 
поседуваме. Ова е период на нови зборови и скратеници што веќе може да ги чуете и на детските 
игралишта: лузер (ако не победите во трката) и YOLO (се живее само еднаш).

Блудорн го опишува ова како еманципација од втор ред или рефлексивна еманципација. Таа 
се однесува на „еден тренд на докази уште од деведесеттите години, што наметна делумно 
ослободување од самите одговорности за кои граѓаните претходно се бореле со ентузијазам. 
Особено, таа бара ослободување од моралното и од интелектуалното оптоварување и бара 
потврда на рестриктивните социјални или еколошки императиви.“9 Се поставува прашањето 
дали придавката „рефлексивна“ е најсоодветна; исто така може да биде „изопачено“, врз основа 
на прекршените ветувања на неолиберализмот, за кои ќе разговараме подоцна. 

2.3 Радикални иноватори

Оваа доминантна еволуција не треба да го засени фактот дека активните граѓани направија 
суштински иновации во овој период. На пример, кој ја изгради првата модерна ветерна 
турбина за да создаде обновлива енергија или кој одново ги популаризираше старинарниците, 
претходниците на локалната „циркуларна економија“? Тоа беа ангажирани граѓани, во различни 
земји, кои веќе градеа една друга Европа. Исто така, колаборативната економија во тоа време 
беше одново замислена од страна на граѓани кои се залагаа за да обезбедат добар квалитет 
на воздухот во нивните градови: долго пред компаниите или власта да помислат на тоа, 
провокаторите ги воведоа таканаречените бели велосипеди во Амстердам што секој можеше 
слободно да ги користи.

Ова нè учи на една важна лекција: суштинските социјални иновации не се развиваат во 
академски институции или во големи корпорации. Никогаш не треба да го потценуваме она 
за што се способни кооперативните граѓани. Нивните политички кампањи спречувале опасни 
планови, како тоа Европа да се преполни со нуклеарни електроцентрали. Во Данска и во Ирска, 
протестите доведоа до тоа власта да се откаже од планот за нивна изградба. Во Белгија, повеќе 
од половина од планираните 20 нуклеарни електроцентрали, вклучувајќи ја првата на брегот 
во близина на Бриж, не беа никогаш изградени. 

Со други зборови, обидувајќи се да се ослободат од неолибералната доминација, граѓаните 
не само што протестираа, туку во исто време и смислија алтернативи. Многу активно 
експериментираа со цела низа социјални иновации. Протестираа против нуклеарните 
електроцентрали додека ги поставуваа темелите на Energiewende (германски: план за премин 
кон обновлива енергија. Еден пример е Фрајбург, кој сè уште води во одржливост). Многу од 
граѓаните активни во зеленото движење подоцна беа активни и во зелената политика.
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Да резимираме, говориме за многу повеќе од наследство на игривите студентски протести 
и моќта на цвеќето. Тоа се протега до критичко преиспитување на темелите на социјалната 
држава и на формулирање на (еколошкото) прашање за тоа дали поголема социјала сè уште 
води до поголем просперитет.

2.4 Третиот пат: празнината на левицата 

Претходно опишавме како, во седумдесеттите години, политичката десница го одбра 
неолиберализмот како одговор на економската криза. Исто така, од оваа деценија, на левицата 
ѝ беше потребна обновена визија за општеството, или барем нов прагматичен тек за да остане 
на сила како централистичка партија. Ова стана познато како „третиот пат“, алтернатива 
и на Кејнсовите политики и на неолиберализмот. Централистичките лабуристички партии 
ја прифатија неолибералната претпоставка дека пазарот е поефикасен одошто владините 
интервенции. Додека создавањето на социјалното богатство останува важна цел, сега повеќе 
одговорности му се дадени на поединецот. Односот помеѓу ризикот и безбедноста е променет, 
така што сега активното преземање ризик се смета за суштински елемент на динамичната 
економија и на вашиот личен живот. Социјалните демократи сè уште не ја прифаќаат 
нееднаквоста, но ја редефинираа еднаквоста, фокусирајќи се на еднаквоста на можностите, 
наспроти еднаквоста на исходот. Во 1998 година, Питер Манделсон (британски лабурист) кажа 
дека бил „особено опуштен во однос на луѓето што станале непристојно богати“. Овој фокус 
кон личната одговорност, помеѓу другото, се одразува и во реформата на социјалната безбедност 
со тоа што се направи придобивките да зависат од обврската да се работи. 

Таквото размислување во духот на „третиот 
пат“ ја споделува критиката на еманци-
паторското движење кон задушувачката 
рамка на социјалната држава. Сепак, ова 
не води кон избор на нови, ослободителни 
социјални форми на здружување, туку 
фокусот е врз индивидуалната одговорност 
и пазарните сили. 

Ова, исто така, се одразува и во еколошката политика усвоена од овие „нови“ лабуристи со 
концептот на „еколошка модернизација“ на Европа и „природен капитализам“ во САД. Овој 
став веќе не го преиспитува економскиот модел. Тој предвидува ефикасна еколошка политика 
заснована врз технолошка иновација, зголемена пазарна активност и корпоративно управување 
со животната средина. Не треба да го менуваме светот: доволно е да го направиме позелен.

Денес е добро познато до што доведе третиот пат. Изборно, тоа во почетокот изгледаше како 
паметен потег (на пример, за британската Лабуристичка партија од 1997 до 2010 г.). Сепак, оваа 
политика доведе до зголемена нееднаквост и до голема продажба на делови од јавниот сектор 
на приватниот сектор. Идеолошки, тоа значеше збогување на левицата со нејзините корени. 
Тие се преименуваа во „прогресивни“ за да можат да се изземат од моралната должност да се 
борат за најслабите во општеството. Еманципацијата од втор ред беше на сила.

Додека создавањето на социјалното 
богатство останува важна цел, сега 
повеќе одговорности му се дадени на 

поединецот. Односот помеѓу ризикот и 
безбедноста е променет, така што сега 

активното преземање ризик се смета 
за суштински елемент на динамичната 

економија и на вашиот личен живот.
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Освен тоа, едностраниот фокус на поединецот (повеќе права на етичко рамниште, како 
хомосексуални бракови, покрај поголемите обврски на економско рамниште, како обврската да 
се работи) доведе до политичко табу на сето она поврзано со колективната вредност, соработката 
во заедницата итн. Оваа празнина на левицата овозможува максимален слободен простор за 
десничарските партии на политичко-идеолошко ниво.

2.5 Едноставна рамнотежа

Од далеку, јасно е дека неолибералните концепти на „слобода“ и „безбедност“ станаа 
доминантни (барем на запад) до крајот на XX век. Ова е особено точно во полето на 
меѓународната трговија и економија преку економската глобализација. Неверојатниот раст на 
финансискиот сектор доведе до финансијализација на речиси сè (сега може да шпекулирате 
во однос на идната цена на храната) и ја префрли моќта од демократски избраните власти кај 
глобалните елити и корпорации. Но, исто така дополнително се наметна во животот на секој 
граѓанин. На пример, јавните добра што беа достапни за повеќето граѓани во седумдесеттите (на 
пример, квалитетни и пристапни јавноздравствени услуги и јавно образование) станаа услуги 
со пониско ниво на квалитет и во многу земји сега се поскапи и селективни. Имате помала 
безбедност, но и „слобода“ да бирате во овие сè помаркетизирани системи.

Еволуцијата оди рака под рака со воведувањето на моделот на лична одговорност и грешка. 
Ваша лична задача е да „успеете“ во животот, да бидете успешни. Имате многу можности (или 
барем така изгледа). Ако успеете, вие сте фантастични. Ако не успеете, има само една личност 
што може да ја обвините. Како социјалната безбедност, изобличена од пазарните и принципите 
на штедливост, може да доведе до социјални катастрофи е прикажано во филмот Јас, Даниел 
Блејк на Кен Лоуч. Блејк, столар кој никогаш не работел со компјутери, се разболува и буквално 
е распарчен од здравствените власти кои мора да работат во согласност со пазарните принципи 
(целата комуникација со системот е дигитална). Филмот прикажува како солидарноста и 
сочувството се заменети со осамени луѓе и безмилосни системи.

Приказната за Даниел Блејк не е само за социјална безбедност. Економската транзиција кон 
услужна економија исто така значеше загуба на многу работни места. За луѓето во Западна 
Европа со диплома од само средно образование вработеноста се намали од 70% во 1976 г. 
на 33% во 1997 г. Речиси половина од овие невработени луѓе би живееле во сиромаштија без 
владина интервенција. Ова е повеќе од реторичко прашање: дали е тоа поврзано со подемот на 
десничарско-популистичките партии во Европа?

И за еманципаторските движења и за нивната политичка верзија, зелените партии, деведесеттите 
години се период на процут. На пример, во 1992 г. во Рио се одржа успешната конференција за 
одржлив развој и зелените партии почнаа да учествуваат во власта во многу европски земји. 
Беа донесени силни еколошки политики, природните области беа заштитени, беа воведени 
нови форми на тоа како се користи времето, што ја зголеми автономијата на граѓаните. Сепак, 
еманципаторскиот концепт на слобода не го освои општеството: тој е успешен, во извесна мера, 
но не ја постигнува целта. Оваа промена во општеството и политиката, со успех и повторно 
актуализирање на еманципаторскиот идеал, е поврзана со поголемиот успех на концептот 
на неолиберална слобода. Овој концепт на слобода успева да ја намали конструкцијата на 
идентитетот во еден индивидуалистички проект, каде што потрошувачката има важна улога.
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Како дојде до тоа? Првото објаснување 
се однесува на борбата за ослободен 
општествен простор. Еманципаторското 
движење бараше поголем простор за 
граѓаните така што го намали досегот 
на државата и на други дисциплинарни, 

бирократски и патерналистички традиционални структури. И неолибералната идеологија 
се залага за друга улога на власта: не толку отстапување, туку создавање активен простор 
за бизнис – планирање на пазарот (Hayek, 1978). Осумдесеттите и деведесеттите години се 
бојното поле на овие два концепти базирани на слобода, наспроти двата други фактори покрај 
државата: граѓанското општество и бизнисот. Клучната разлика лежи во обемот: додека 
бизнисите се организирани насекаде во светот, тоа е помалку очигледно за новите граѓански 
движења и синдикати. Само антиглобалистичкото движење подоцна ќе ги здружи силите 
меѓународно. Во меѓувреме, големите корпорации во голема мера го зазедоа слободниот 
простор и концентрацијата на пазарната моќ достигна невидени размери (UNCTAD 2017).

Второто објаснување се однесува на еволуцијата на повеќето нови социјални движења. 
Почнувајќи главно од позиција на радикална критика, професионализацијата и градењето 
однос со актуелните главни политичари води до прагматичен став. Денес предлозите мора 
да бидат остварливи во рамки на актуелната политика. Растечката зависност од субвенции 
како и членарините на главните политички гласачи на многу невладини организации 
понекогаш доведуваат до некритичка поддршка за владините политички опции. Движењата се 
трансформираат во деполитизирани НВО, често со јасен консултантски пристап; бидејќи силно 
се фокусираат на актуелните политики, тие веќе не го доведуваат во прашање целокупниот 
систем. Се разбира, сите овие движења се деца на своето време. Тие не се фокусираат 
произволно на изводливото и не сакаат да исплашат никого; нивната радикална појдовна 
точка како критички граѓани со текот на годините еволуираше во галопирачки потрошувачи, 
изразувајќи го типот на еманципација од втор ред.

Оваа анализа води до два заклучока.

Прво, радикалното истражување на индустриското потрошувачко општество и неговата 
идеолошка трансформација во екологизам е разработено и исцрпено преку различни фази, од 
радикални идеи и достижни предлози до практична реализација. Ова не е катастрофа (напротив, 
постигнато е многу на што можеме да бидеме горди), туку анализа што повикува на точните 
заклучоци: назад кон корените. На политичката екологија ѝ е потребно ажурирање, додека 
нејзините основни прашања и принципи не изгубиле важност. Би можеле да речете дека кругот 
е затворен. Време е за второ циркуларно движење што одново ќе направи радикална анализа 
на актуелното општество, неговите односи на моќ, сè поголемата нееднакост и еколошкото 
уништување.

Второ, сонот за самоуправување од страна на автономните граѓани не е постигнат. Надежта на 
еманципаторското движење беше дека сè повеќе активности може да се одвојат од контролата 
на пазарот и на државата. Истото важи и на индивидуално ниво. Додека еколошкото движење 
бараше да работи на личниот развој во контекст на заедничка грижа, индивидуализацијата 
беше развиена во форма на опортунистичка навигација наместо автономија при поврзување. 
Во конкурентна околина, поттикнати сме да не бидеме повеќе структурно поврзани, туку да 
избереме краткорочни придобивки во контекст на повеќекратни неизвесности. Ова доведува до 

Сепак, еманципаторскиот концепт 
на слобода не го освои општеството: 

тој е успешен, во извесна мера, но не ја 
постигнува целта.
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силна определба за надежен социјален проект: подигање на летвичката помеѓу личната слобода 
на избор и општествената одговорност и обврска.

За среќа, кон оваа анализа може да додадеме дека циркуларното движење започна. Веќе 
неколку години гледаме како нови движења на радикален начин го преиспитуваат недоволниот 
напредок во однос на целта за квалитетен живот за сите на планетава. Движењата „Младите 
за климатските промени“ (The Youth for Climate) и „Побуна против изумирање“ (Extinction 
Rebellion) точно укажуваат дека на климатските политики им недостига доволно амбиција 
додека биодиверзитетот и понатаму опаѓа. А движењето „Животите на црнците се важни“ 
(Black Lives Matter) обвинува за структурна дискриминација и насилство кон луѓето од црната 
раса, борејќи се за расна правда. Во исто време, многу други групи во светот инсистираат 
на потребата од деколонизација, вклучително и на западното гледиште, на екстрактивната 
економија, која сè уште ги ограбува ресурсите од југот.

2.6 Прекршеното ветување за неолиберален раст

Како што се распадна повоениот економски модел за продуктивно општество, со појавата на 
потрошувачкото општество неолибералната политика вети подобри времиња. Префрлувањето 
на производството (и на загадувањето) во Кина ни овозможи евтини производи додека дома 
можевме да инвестираме во чисти технологии и добро платена услужна економија. Со 
претставата на човештвото како homo economicus, кога секој со секого се натпреварува, светот 
би станал подобро место за сите нас. Но, ова ветување е прекршено во два погледи, социјално 
и еколошки.

Социјалната држава, како најголем општествен проект на XX век, беше способна да ја намали 
социјалната нееднаквост на најниско ниво откако постојат капиталистичките пазарни економии. 
Францускиот социолог Розанвалон, го нарекува, не без причина, век на еднаквост. Како што 
покажа Томас Пикети во Капитализмот во XXI век, ова големо достигнување сега веќе не 
постои во земји како САД и Велика Британија, и во помал обем, во земји како Германија. Она 
што понекогаш се опишува како „победници и губитници на глобализацијата“ е јасно видливо 
на овој графикон. Ако во Велика Британија 10% од луѓето со највисок приход добиеле помалку 
од 30% од вкупниот приход, во неолибералниот период тоа стигнувало до претходно невидени 
нивоа од речиси половина од вкупниот приход. Дури и со покачување на куповната моќ во 
просек, тоа значи дека ниските приходи би стагнирале со децении. На овој графикон би можеле 
да ја додадеме мапата на Франција, со регионите со многу нискоквалификувани и невработени 
луѓе и со регионите каде што екстремно десничарската партија на Ле Пен е многу успешна. 
Корелацијата помеѓу нив е многу повисока одошто би била случајно. 

Исто така, не е случајно што богатите стануваат побогати: тоа е директно поврзано со 
суштинските неолиберални политики – намалување на данокот за компаниите и капиталот 
додека се намалуваат и/или приватизираат јавните услуги, како здравството, пензиите и 
образованието.

Еколошкото уништување не сопре ниту во овој период. Верувањето дека растот е плима 
што ги движи сите чамци (Кузнец), дека економскиот раст е добар за општеството и за 
социо-еколошкиот развој, е погрешно. И покрај развојот на национални еколошки политики и 
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зазеленувањето на деловниот свет и потрошувачката, економскиот раст доведе до дополнително 
зголемување на постојаното деградирање и на локалните екосистеми и на планетата генерално. 
Сега сме далеку од границите на безбедна зона на дејствување во доменот на климатските 
промени, уништувањето на биодиверзитетот и биохемиските циклуси во океаните. Така, 
мора да ја замениме изреката со нова велејќи дека растот е плима што ќе ги потопи сите 
чамци. Неолибералниот период може да го опишеме како време во кое ние, како човештво, ја 
пропуштивме шансата да го смениме нашето општество на вистински, високо одржлив начин, 
останувајќи во рамките на капацитетот на носивост на планетата. Поуките од извештајот на 
Римскиот клуб беа занемарени.
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Највисокиот просек на приходи во Европа и САД, 1900-2000. Во периодот 1950-1970, највисокиот просек на приходи 
изнесувал околу 30-35 проценти од вкупниот приход во Европа како и во САД.  
Извор: http://piketty.pse.ens.fr/files/capital21c/pdf/G9.7.pdf

2.7 Европа, куќа без покрив

Европа е куќа без покрив: има многу политички и економски соби, но нема социјална заштита 
за граѓаните. Фигуративно кажано, при лоши временски прилики, многу луѓе ќе наврнат. 
Европа создаде заеднички пазар, но не го вметна во силна рамка за еколошка и социјална 
регулатива. Тоа доведе до трка до дното; игралиште каде што компаниите ги тераат државите 
да се натпреваруваат една со друга да ги намалат даноците.

Сепак, несигурноста во економскиот систем е подлабока од неговиот неолиберален концепт. 
Фундаменталната несигурност е поврзана со нераздвојниот императив за конкурентност и раст, 
кој, пак, го движи систем заснован на пари, кој, пак, е заснован на камата и долг и на бескрајната 
потреба да се надминат другите. Кој ќе позајми мора да врати со камата и да заработи повеќе 
пари од некој што би платил без да позајми, што значи да произведе повеќе. Ова беше случај 
и во XX век: кризите се нераздвоен дел од системот.

http://piketty.pse.ens.fr/files/capital21c/pdf/G9.7.pdf


Слободата и безбедноста во еден комплексен свет24

Во последните децении, на системот му е додадена уште една димензија: таканаречената 
„финансијализација“ (како проширување на комодификацијата и монетаризацијата). Поголем 
профит може да се направи со манипулирање со финансиски продукти одошто со трговија и 
производство на вистински добра или со нудење вистински услуги. Ова фундаментално ги 
поткопува обидите да се постигне стабилен и безбеден економски систем. Финансирањето 
треба да ѝ служи на вистинската економија. Сепак, во услови на финансијализација тоа е 
далеку од вистинска економија. Финансијализацијата е реалност во која финансиските пазари, 
институциите и елитите добиваат важност. Хипотекарниот кредит веќе не е (само) средство за 
купување куќа, туку финансиски производ што е разделен и одново спакуван во нови производи 
што ќе се продадат на финансиските пазари. Истите форми на манипулација се одразуваат во 
речиси сите сектори – сетете се на идното производство на житарки или на цените на суровата 
нафта изминатите три години. Ако оди во погрешен правец, како во 2008 г., финансиско-
економскиот систем може да дојде блиску до колапс. Во таа фаза, Европа пропушти единствена 
можност да воспостави праведни и строги финансиски регулативи што би го искомбинирале 
намалувањето на финансискиот сектор со неговата вистинска цел (да се биде подреден на 
демократски цели и да се поддржат општеството и економијата) со воведувањето на правичен 
даночен систем (оневозможувајќи го даночното затајување).

3. Европа на крстопат

3.1 Крајот или иднината на историјата

Во 1989, годината кога падна Берлинскиот ѕид, американскиот конзервативен мислител 
Фукујама го објави есејот (а подоцна и книгата) Крајот на историјата. Насекаде беше цитиран 
како точна интерпретација на новата ера која штотуку беше започнала. Земјите што стигнаа до 
стадиум на комбинација на парламентарна демократија и на економија на слободниот пазар 
беа оценети како најдобри, најстабилни и како крајна фаза од еволуцијата на цивилизацијата. 
Кога би биле во рајот, зошто би го напуштиле тоа место?

Либерализираната економија подмачкана со неограничен кредит од финансиски сектор што е 
исфрлен од колосек, е сепак, во голема мера нестабилна. Финансиската криза уште еднаш го 
покажа тоа. Ја создаде најголемата економска криза од триесеттите години наваму и бараше 
невидено јавно трошење за да го рестабилизира банкарскиот сектор: приватниот долг беше 
трансформиран во јавен долг. Да го земеме примерот на Белгија, како мала земја чиј национален 
долг што требаше одново да го плаќаат нејзините граѓани беше зголемен со неверојатна сума од 
100 милијарди евра. Тоа ја дестабилизира еврозоната и ја натера Европската централна банка 
да почне да создава незамисливи суми пари од кои европските градови и граѓани не видоа 
ниту цент. Во исто време, оваа огромна сума пари ја турка вредноста на капиталот, создавајќи 
инфлација, особено во форма на огромни цени за изнајмување и домување.

Во 2012 г., Фукујама напиша друг есеј, Иднината на историјата, што беше значително 
помалку цитиран. Во оваа анализа, авторот ја признава својата целосно погрешна проценка 
20 години претходно: „Моделот на постојан економски раст беше илузија базирана на тоа 
што потрошувачите во САД позајмуваа огромни суми пари. Идеологијата на слободниот 
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пазар стана религија. Тоа создаде лажен впечаток на просперитет и мислам дека сите знаат 
дека тој систем, со неговата нераскинлива нестабилност, нема иднина. Јасно е: целосно 
погрешното верување во саморегулацијата на слободниот пазар е причина за кризата.“

Тој беше критичен и кон другата половина од двоецот што го величаше во 1989 г. Развиените 
демократии се соочуваат со долгорочни проблеми за кои нивниот политички систем нема 
одговор: „Моменталната политичка организација не им дозволува на либералните демократии 
вистински да се справат со проблемите, а во некои случаи и ја влошува ситуацијата. Во поглед на 
неуспехот на пазарот, треба одново да ја преиспитаме важноста на политиката и да размислиме 
за нашите политички институции“.10

3.2 Земјата на две струи

Од почетокот на финансиската криза во 2008 г. Европа беше на крстопат помеѓу две 
различни струи. Доминантниот тек беше неолибералната струја, имплементирана од властите 
фокусирани на штедливите политики. Истите политики ги примени и Европската комисија, 
при што третманот кон Грција покажа догматски фокус кон штедливоста, монетарните цели 
и суровата заслепеност пред последиците од распадот на системите за социјална сигурност. 
И, како резултат на децении на либерализација и договори за слободна трговија, големите 
мултинационални компании сега имаат поголема моќ од малите национални држави.

Она што може да се очекува во едно неолиберално сценарио е зголемена комодификација 
на општеството и на систематското намалување на јавните услуги на планетата во опасност. 
Постојано ќе добиваме порака дека животот е забава ако го земеме во свои раце, додека 
колективните капацитети и екосистемските услуги што го овозможуваат, се намалуваат. Да, 
многумина ќе имаат паметни телефони, насекаде ќе има WiFi, а патувањето до Барселона уште 
извесно време ќе биде речиси бесплатно. Очигледно таквата слобода ви се насмевнува со убав 
емотикон. Во меѓувреме, цената на медицинската нега расте, како што растат и свотите за упис 
на факултет, а сè повеќе мали деца добиваат астма поради загадувањето на воздухот. Во ова 
сценарио, несигурноста се вовлекува под сечија кожа, правејќи ги луѓето вознемирени и под 
постојан стрес.

Неолибералите сè уште веруваат дека иднината ќе биде само продолжение на денешницата. 
Тие забораваат дека сме и ќе бидеме соочени со зголемени стресови и шокови за кои мора 
да се подготвиме; или, уште подобро, да направиме нешто за да ги спречиме. Сите овие 
системски ризици се поврзани: нестабилниот финансиски систем може повторно да се 
урне; брзорастечките емисии на стакленички гасови ќе предизвикаат климатски шокови; 
миграциските движења може да ги претворат несигурните демократии во автократски режими. 
На пример, климатските промени веќе ја намалуваат прехранбената сигурност во Африка и ги 
засилуваат нестабилноста и насилството на Блискиот Исток, додека преценувањето на акциите 
на фосилните горива ѝ се заканува на проценетата вредност на акциите на нафтените компании 
на пазарот. И сите овие несигурности ги подгреваат политичарите кои сакаат да ги искористат 
нашите стравови и да се фокусираат на нивните одговори во однос на небезбедноста. Ова 
вообичаено доведува до изговори за поголем фокус врз правото и законите, со поголем буџет 
за полицијата, војската и дисциплинирањето, што, пак, предизвикува нови стравови додека не 
успева да реши ниту една од основните причини. Овие шарлатани сакаат да стекнат моќ и да 
ја задржат така што нема да успеат да се справат со најголемите проблеми на нашето време.
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Неолиберализмот беше доминантна струја во Европа сè до 2019 г., со владите и Европската 
комисија заробени (и заробувајќи нè нас) во неолиберална политика: верувањето дека 
либерализираните пазари се најдобриот начин да се соочат со општествените промени, додека 
во исто време се скептични во однос на владината интервенција. Тоа е струја на оние што во 
иднина нема да се сеќаваат. Силната поддршка за CETA и за MERCOSUR ја покажа тековната 
приврзаност кон илузијата дека економијата на слободни пазари што е распространета во 
целиот свет, базирана на профит и на конкурентност, ни дозволува да изградиме хуман свет, 
целејќи кон просперитет. Таа претпоставува дека поголема економска глобална интеграција 
заедно со финансијализација и пазарна концентрација би ја поддржала сè поголемата политичка 
соработка во Европската Унија и подалеку. Но, вистината е токму спротивното, како што 
покажува тажниот пример со Брегзит.

Во меѓувреме, се случија две работи што ги променија нештата. Прво, европските избори 
во 2019 г. доведоа до нова Европска комисија што посветува значително поголемо внимание 
врз одлучни политики во полето на климатските промени, циркуларната економија и 
биодиверзитетот. Новата Европска комисија навистина го смени текот со промовирањето на 
Европскиот зелен договор. Тој има јасни цели, како што е онаа за климатска неутралност до 
2050 г., транзиција кон циркуларна економија и зачувување на европскиот природен капитал. 
Ова може само да се поздрави, иако неопходна е критичка поддршка. Сè уште се посветува 
големо внимание на конкурентноста и на растот, верувајќи дека растот може да се оддели 
од употребата на ресурсите. Но, како што покажува извештајот на Европската агенција за 
животна средина „Раст без економски раст“, тоа е илузија. Друга слаба точка е разликата помеѓу 
политичките амбиции и конкретните буџети. Европскиот зелен договор е далеку од совршен; 
земете ги, на пример, разликата меѓу нивната прогресивна визија за земјоделство и храна „Од 
фарма до виљушка“ и реалноста дека следните години Заедничката аграрна политика исто така 
ќе стимулира агробизнис, при што 80% од субвенциите ќе одат кај 20% од најголемите фарми.  

Сепак, во исто време, Европската Унија повторно сака да води во глобалната арена за 
климатски промени и си ги зголеми сопствените амбиции. Големата заслуга на Европскиот 
зелен договор е што тоа е системски пристап: тој признава дека ако навистина сакате да 
направите трансформативни промени, мора да направите значителни промени во сите сектори, 
од мобилност и финансии, до економија и домување.

Втората работа што ги смени тековите, беше, се разбира, кризата со ковид-19. Нашата 
глобализирана економија, водена од раст и профит и базирана на широко распространет 
синџир на испорака и без резерви, одеднаш се покажа премногу ранлива. Болно дознавме 
дека аутсорсингот на економијата доаѓа со висока цена: веќе не можете во вашите сопствени 
индустрии да произведувате маски или аналгетици, бидејќи поголемиот дел од нив доаѓа во 
Европа од Кина и од Индија. Одеднаш, директорите на компаниите кои отсекогаш повикуваа 
на либерализација и на што помала вклученост на државите побараа јавна поддршка за 
своите компании што е можно побрзо. Владите одново ја открија својата моќ да управуваат со 
економијата и да ги затворат производствените компании во услови кога е загрозено јавното 
здравје. Тие повторно открија дека добросостојбата треба да има приоритет пред профитот. 
Другите табуа бргу изумреа, како сознанието дека влегувањето на владите во долгови е многу 
лошо и опасно нешто. И, иако нештата не се одвиваат непречено, соработката на ЕУ во 
купувањето вакцини спречи неограничен вакцински национализам; трка во која би победиле 
најбогатите земји и поделбите во ЕУ би се продлабочиле. Во исто време, односите помеѓу ЕУ 
и националните влади од една страна, и големите фармацевтски корпорации од друга страна, 
се влошуваат.
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Бесрамно е тоа што Европската комисија нема храброст, барем извесно време, да го укине 
патентирањето на вакцините, за фабриките насекаде во светот да можат да произведат доволно 
вакцини за секого на планетава. Сепак, исто како со аграрната политика, актуелната дебата се 
фокусира на тоа како треба да го рекалибрираме односот на моќта помеѓу јавниот и приватниот 
сектор.

Кризата со ковид-19, исто така, укажа на друг суштински момент: волјата и способноста 
на граѓаните да се самоорганизираат. За кус временски период, луѓето почнаа самите да 
произведуваат маски и да создаваат заеднички групи за помош во градовите и соседствата. 
За истражувачите што се занимаваат со порастот на граѓански иницијативи, ова не беше 
изненадување. Тие веќе опишуваа нов бран на овие таканаречени комуни. Оваа нова реалност 
ја сочинува втората струја на крстопатот на кој Европа се наоѓа уште од финансиската криза 
во 2008 г.

Оваа втора струја од овој крстопат може да се смета за подземна струја, што стабилно растеше 
година за година, но во 2020 г. доби сила со појавата на кризата со ковид-19. Таа е составена 
од граѓански иницијативи од цела Европа, положувајќи ги зачетоците на новите системи за 
производство на храна, транспорт, енергија, пари итн. Земете го примерот на Земјоделство 
поддржано од заедницата (CSA) каде граѓаните ја обновуваат својата врска со локалните 
производители. Во фламанскиот регион во Белгија, првата фарма започна со работа во 1997 г. 
и беа потребни две години пред да се појави втората. Ова беше долго пред финансиската криза 
во 2008 г. и таквите иницијативи се сметаа за наивни. Сепак, во 2015 г., имаме повеќе од 40 CSA 
фарми, покрај низата други граѓански иницијативи во полето на земјоделско производство со 
краток циклус. Во 2020 г., во Фландрија се активни повеќе од 80 CSA фарми, често со мала до 
никаква листа на чекање за нови семејства што сакаат да се зачленат.

Ова е повеќе од само впечаток. Истражувањето во Холандија и во Фландрија покажува 
значителен пораст на граѓански иницијативи: во 2014 г., во Фландрија имаше десет пати повеќе 
иницијативи одошто 10 години претходно. А растот продолжи и во следните години. Како што 
ќе видиме подоцна, за зелените најважно е да ги сфатат важноста и можностите на овој нов бран 
граѓански иницијативи, но не само поради тоа што тие ја претставуваат суштинската важност 
на политичката екологија, автономијата, туку и поради тоа што поголем дел од времето тие 
придонесуваат за вистинска транзиција кон социо-еколошко општество.

Освен граѓаните, прекрасно е како локалните власти ги пренасочуваат своите политики кон 
одржлива иднина. Земајќи го примерот со мобилноста, може да видиме дека во многу земји 
националните влади сè уште инвестираат во нови патишта, додека градовите прават сè што 
можат за да ги ослободат централните подрачја од автомобили. На пример, во Копенхаген, 
нивната силна политика на одржливи начини на мобилност доведе до исклучителна ситуација, 
при што во 2016 г. за прв пат по подолго време повеќе луѓе одеа на работа со велосипед одошто 
со автомобил. Друг пример е градот Гент, кој во 2016 г. успешно имплементира еден многу 
амбициозен план за мобилност како борба против прекумерниот сообраќај за да овозможи 
поздрава и поодржлива животна средина за сите. Таквите примери покажуваат дека радикална 
промена е можна. Еден евалуациски извештај објавен во мај 2019 г. покажа дека примената на 
одржливи начини на транспорт значително е зголемена по усвојувањето на планот за мобилност 
во Гент. Извештајот наведува опаѓање на користењето автомобили за 17% и зголемување на 
користењето на јавниот превоз дење од просечни 6% на 25% во текот на вечерниот шпиц. 
Користењето велосипеди порасна за повеќе од 50%. Други градови, како Милано и Нант, 
значително инвестираа во развој на политика за локална храна. Во полето на енергетиката, 
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имаме градови како Хелсинки каде што 
Градскиот совет во 2017 г. едногласно изгласа 
нова градска стратегија што ја вклучува целта 
градот да се ослободи од емисии на јаглерод 

диоксид до 2035 г.; градоначалникот го поткрепи ова изјавувајќи дека „Хелсинки треба да биде 
предвесник во изнаоѓањето локални решенија за климатско дејствување“. 

Во исто време, гледаме како зелените партии се сè поуспешни во сè повеќе градови во 
Европа; гледаме како зелените стануваат дел од локалната власт и во некои случаи, дури и 
градоначалници. На пример, по локалните избори во Франција во 2020 г., големи градови како 
Марсеј и Бордо избраа зелен градоначалник. 

Како што покажуваат некои успешни документарци, како Утре (Demain, 2015), луѓето и 
локалната власт уште денес веќе ја градат иднината. Пред да создадеме надежни сценарија за 
иднината мора уште еднаш да погледнеме наназад за да сфатиме во каква суштинска и опасна 
ситуација се наоѓаме.  

4. Големата трансформација

4.1 Историскиот објектив на Карл Полањи

Тежнееме кон општество што на луѓето може да им обезбеди сигурност за тие да можат 
слободно да живеат. За тоа, мора да смениме речиси сè, така што денес не знаеме како 
општеството ќе изгледа утре. Еден пример од природата јасно покажува колку е радикална 
таквата трансформација: гасеницата што се затвора во пупа за да ги смени обликот и 
структурата. Ова се случува кога почнуваат да се создаваат „имагиналните дискови“ што го 
ограничуваат поривот на гасеницата за постојана експанзија, и го реструктуираат организмот 
да ја насочи целата енергија кон создавање пеперутка. Кога се отвора пупата и пеперутката 
излетува, истиот организам се преобразува во ново суштество. 

Унгарскиот писател Карл Полањи го опишува претходниот пресврт во нашето општество 
со овој пример. Во неговата книга Големата преобразба тој ја анализира транзицијата на 
европското феудално земјоделско општество во индустријализирано пазарно општество. 
Појавата на големите машини го трансформираше домашното производство во фабрики за 
што беа потребни многу капитал и труд; нивното масовно производство наложи поголем 
извоз и светска трговија. Се создаде нова реалност што би била буквално незамислива за 
селанец или за благородник еден век порано. Полањи ја нагласува врската помеѓу економијата 
и социјалните односи: економските системи влијаат врз тоа како луѓето се поврзуваат едни со 
други. Тие го зголемуваат или го намалуваат квалитетот на едно општество. Трансформацијата 
иницијално го нарушува општеството бидејќи старите начини на решавањето проблеми повеќе 
не функционираат, а се појавуваат и нови проблеми. Автори како Чарлс Дикенс нè потсетуваат 
на екстремната сиромаштија што произлегла од трансформацијата во XIX век.

Луѓето и локалната власт уште 
денес веќе ја градат иднината.
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Полањи сака да разбереме зошто од еден век без поголеми војни (1815-1914) се преминало 
кон Првата светска војна, економскиот колапс во триесеттите години, подемот на фашизмот 
и Втората светска војна. Во неговиот одговор, тој укажува на англиските мислители кои ја 
развиле теоријата на laissez-faire на пазарниот либерализам како одговор на нарушената пазарна 
економија, со клучно верување дека општеството мора да се покори на саморегулаторните 
пазари. Овој став, кога Англија претставувала светска фабрика, ги овозможил принципите 
на организација на глобалната економија: златниот стандард, слободната светска трговија и 
компетитивниот пазар на трудот.

Еден важен концепт на Полањи е двојното движење; бидејќи саморегулаторната пазарна 
економија не може да опстои (таа би го нарушила општеството и би ја уништила природата), 
се појавуваат „противдвижења“ кои сакаат да се справат со негативните ефекти. Додека 
саморегулаторниот пазар води до „подобрувања“ и раст, противдвижењата ја бранат 
добросостојбата. Воведувањето на економијата на слободни пазари беше резултат на совесна 
владина политика и доведе до спонтано противдвижење што ги опфати лабуристичкото движење 
и други социјални групи. Таквото противдвижење може да се развива во две различни насоки. 
Ако целта е безбедност за сметка на што се жртвува слободата, тоа води кон фашизам. Или, ако 
целта е да се задржи барањето слобода, тоа води до демократски социјализам што го почитува 
неконформизмот. Полањи го дефинира неконформизмот како „тенденција својствена за секое 
индустриско општество за да се надмине саморегулаторниот пазар со намерно подредување 
кон едно демократско општество.“ Но, доминантно второ движење во триесеттите години бил 
подемот на фашизмот. И ако погледнеме некои земји денес, истата понуда на „безбедност за 
сметка на слобода“ е многу добро позната.

За Полањи е јасно дека одделни земји не можат едноставно да одлучат како да ги ускладат 
двете движења, бидејќи една земја мора да се адаптира на правилата според кои функционира 
светската економија. Неговата анализа на подемот на фашизмот се одвива околу улогата на 
меѓународниот монетарен стандард кој „ги ограничува политичките опции достапни во разни 
земји“. Златниот стандард бил огромна институционална иновација: го решил проблемот со 
кој се соочиле пазарните либерали во потрагата по уште поголеми меѓународни пазари: како 
луѓето во разни земји со различни валути да имаат безбедни и слободни трансакции?11

Откако златниот стандард бил прифатен во 
1870-тите, ефектите биле обратни од она 
што било замислено. Земјите што не биле 
доволно компетитивни и имале нарушена 
трговска рамнотежа немале друг избор 
освен да чекаат дневниците и јавниот 
трошок во нивната земја да се намалат 
доволно за да се намали потрошувачката. 
Ова имало неподносливи последици по 
работниците и земјоделците. Но, ниту 
малите и средни бизниси не го прифатиле 

ова, така што цели општества работеле заедно за да го избегнат влијанието на златниот стандард. 
Протекционизмот е популарно движење против хиперглобализацијата. Тоа било направено 
преку одредување данок на увоз и квоти, но и преку освојување на колонии. А кога овој систем 
преполн со спротивности се урнал со појавата на Првата светска војна, верувањето во златниот 
стандард останало толку силно што политичарите направиле сè што можеле за одново да го 
воведат. Потоа, целата драма се повторила во дваесеттите и во триесеттите години: земјите 

За Полањи е јасно дека одделни 
земји не можат едноставно да 

одлучат како да ги ускладат двете 
движења, бидејќи една земја мора 

да се адаптира на правилата 
според кои функционира светската 

економија.
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морале да одберат дали да го заштитат сопствениот девизен курс или нивните граѓани. Во 
оваа безизлезна ситуација, фашизмот успеал: заштитувајќи го општеството наспроти пазарот 
со жртвување на човековата слобода.

За денешнава расправа тешко би се убедиле во релевантноста на Полањи бидејќи неолибералите 
ја пропагираат истата визија што го инспирирала златниот стандард. Појавата на глобалната 
економија ги направи националните граници неважечки. Ако сите земји го прифатат овој 
систем и ги отворат своите економии за слободно движење на стоки и капитал, меѓународните 
конфликти ќе бидат заменети со плоден натпревар да создадат повеќе добра и услуги. Се 
разбира, моменталниот систем се разликува од оној на златниот стандард (иако автори како 
Волфганг Штрек го споредуваат неговото влијание со она на еврото). Валутите и девизниот 
курс сега не се поврзани со вредноста на златото. Постојат меѓународни институции, како ММФ 
и Светската банка, кои го регулираат глобалниот систем. Сепак, во основа постои и сличност, 
имено верувањето дека ако на поединците и на бизнисите им дадеме максимална слобода да 
го следат нивниот економски личен интерес, глобалниот пазар би обезбедил секој да е побогат.

Фундаменталната точка на Полањи е дека ова саморегулирање води до неподносливи ситуации 
за обичниот човек: работниците, земјоделците и малите бизниси не можат да се справат со 
големите промени во системот, во кои, на пример, го губат својот приход. Тоа доведува до 
протести и социјални немири, до распад на општествата и избезуменост на политичарите кои 
ги обвинуваат жртвените јагниња. На пример, десничарските политичари кои сега ја бранат 
неолибералната економија, според која десетици илјади возачи на камиони во Западна Европа 
ги губат работните места поради нископлатени возачи од Источна Европа, во исто време 
пропагираат популистички национализам кој ги обвинува странците за неолибералната беда.

Како заклучок, со сигурност можеме многу да научиме од состојбите во дваесеттите и 
триесеттите години на XX век. Тогаш, исто така, постоела глобализирана економија која ги 
ставила слободната трговија и слободниот пазар на трудот надвор од демократска контрола и 
социјално вклопување. А ние говориме за ситуација во која еколошките и климатските закани 
ни се надвиснати над глава.

Во анализата на Полањи, работната сила, земјиштето и парите играат посебна улога. Тој ги 
опишува како лажна стока, дефинирајќи ја стоката како нешта што се направени за продажба 
на пазарот. Оттаму, тие се лажни бидејќи не се првобитно направени за продажба на пазар. 
Работната сила е едноставно човечка активност, земјиштето е поделена природа, а парите се 
поврзани со владина политика. Претпоставката дека овие нешта се однесуваат како вистинска 
стока има фатални последици. За Полањи, оваа маркетизација е морално неприфатлива и 
ги игнорира „неизбежните“ владини интервенции. Дури и да претпоставиме дека пазарот е 
саморегулаторен, државата мора да управува со паричната маса, како и со флуктуирачката 
побарувачка на работна сила (на пример, преку придобивки во случај на невработеност и 
преку заштита на земјоделците од прекумерни промени на пазарните цени и на приносот). 
Ако премногу ги намалиме ваквите државни интервенции и ја тргнеме економијата настрана, 
обичниот човек ја плаќа цената. Работниците и нивните семејства се на удар на невработеност 
и имаат недостиг од неопходната куповна моќ, а земјоделците го губат пазарот поради увоз. 
Токму тоа се случува во САД последните неколку децении, а оттаму политичари како Трамп 
ја стекнаа нивната основна популистичка поддршка. 
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Важно е да се потсетиме на една важна поента на Полањи: нема ништо погрешно во пазарот 
сам по себе. Пазарот е само дел од пошироката економија, која, пак, мора да биде составен дел 
од општеството. Во таква ситуација, пазарната економија не е цел сама за себе, туку средство 
за потребите на луѓето. Пазарите постоеле отсекогаш. Она што било радикално ново за време 
на „големата трансформација“ е што овие пазари станале меѓународни, повеќето економски 
активности биле мотивирани од профитот и пазарот се сметал за единствена ефикасна 
економска институција. Сепак, демократската политика зависи од економскиот поредок 
заснован на комбинирана економија. Обемот и нивото на пазарот мора да бидат регулирани; 
различни економски институции како пазарите, комуните и граѓанските иницијативи базирани 
на реципроцитет мора да коегзистираат за да ја зголемат издржливоста на економските системи.

Да се навратиме кон Полањи, некој би помислил дека поради тоа што ја напишал книгата во 
1944 г., таа мора да завршува песимистично. Всушност, напротив: книгата е интересна поради 
оптимистичниот крај. Во 1944 г., Полањи видел можност за остварување „слобода во едно 
комплексно општество“. За него слободата е и „ослободување од глад и жед“ како политички 
слободи и право да се биде тоа што си како единствен поединец. Со други зборови, за него 
слободата е и негативна и позитивна: ослободување од принуда и право на неконформизам, 
како и позитивна слобода базирана на низа правила кои исто така ги овластуваат обесправените 
сегменти во општеството. Додека Хајек ја привилегира економската пред политичката слобода, 
Полањи ја истакнува важноста на двете форми слобода. Полањи е оптимист поради тоа што 
смета дека циклусот на меѓународни конфликти може да се прекине; клучот е да се поткопа 
верувањето дека мораме да ги подредиме своите социјални животи на пазарните механизми. 
На тој начин, економијата повторно ќе биде под демократска контрола. Тој го засновал ова врз 
политиката на Њу дил на американскиот претседател Рузвелт. Тој им овозможил на пазарите 
да опстојат но ги заштитил луѓето од пазарните сили, на пример, преку пензии за постарите 
лица кои повеќе не биле во можност да заработуваат на пазарот на трудот.   

Текстот на Полањи за односите помеѓу земјите многу наликува на она што Штрек го напишал 
за Европа (и за Европската монетарна унија). Без загушливи неолиберални пазарни сили, 
земјите можат да одлучат слободно да соработуваат, вклучувајќи и трговски договори кои 
комбинираат силна трговија и заштита на општествата. А земјите во развој може да одберат 
начин за подобрување на добросостојбата на нивните граѓани.

Поуката на Полањи за нашето време е јасна: токму преку демократска економска регулатива 
се стекнува поголема слобода што ни овозможува неопходна сигурност: „Сè додека (човекот) 
е верен на задачата да создаде поголема слобода за сите, тој не мора да стравува дека која 
било сила или план ќе се свртат против него и ќе ја уништат слободата што тој ја гради 
со нивна помош. Тоа е значењето на слободата во едно комплексно општество; ни ја дава 
сигурноста што ни е потребна.“

Оттаму, целта на Полањи е јасна: да не спои глобално заеднички да ја потчиниме економијата 
на демократските политики и одново да изградиме глобални политики базирани на меѓународна 
соработка, додека, во исто време, го поддржуваме новиот бран граѓански иницијативи и 
прогресивна, еко-социјална локална власт.
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4.2 Авангардата и големата трансформација

Изминатава деценија во нашето општество видовме процут на авангарда која одново ги 
обмислува и ги ревитализира нашето општество и економијата: од задругарски фарми до 
локални платежни средства и социјални претприемачи, сите овие иницијативи овозможуваат 
алтернативите да станат реалност – барем на локално ниво. Тие претставуваат нови решенија, 
како алтернативни права на сопственост и користење, отворени кооперативи и временски банки.

Клучното прашање, како што го формулира австрискиот мислител Андреас Нови, е како може 
да осмислиме друго општество што нуди квалитетен живот за сите насекаде во светот. Овој 
утописки хоризонт треба да биде наш компас во размислувањето за суштинска трансформација, 
при што можеме да преминеме од кафулиња за поправки (анг. repair café) кон социјално и 
еколошки одржлива (односно локална) циркуларна економија, од прехранбена кооператива кон 
локален прехранбен систем, од проект на коупотреба на автомобили до град со нула емисија на 
јаглерод диоксид – функционирајќи во рамки на свет на нето-нула емисии.

За оваа трансформација се неопходни обновени ментални инфраструктури што ќе нè ослободат 
од императивот за раст и за забрзување, како и од неолибералниот порив за компетитивност, 
благодарение на обновените социјални инфраструктури кои овозможуваат и одново создаваат 
солидарно општество и капацитети за добросостојба и јавни услуги што на секого од нас му 
овозможуваат слобода. Ова е компатибилно со слободниот развој на секого и со обновените 
материјални инфраструктури за постфосилна економија што ги почитува планетарните 
ограничувања.

Ваквата револуција на одржливоста во XXI век, која што доаѓа по претходната трансформација, 
може да се оствари само ако се напуштат основните институции на старото општество – мислејќи 
на растот и консумеризмот. Таа подразбира нови инфраструктури, институции и регионализација 
на економијата. Не станува збор само за позеленување на економијата; предизвикот лежи во 
промената од тоа да се порасне во поголема гасеница сè до трансформативна адаптација во 
шарена пеперутка чиј иден изглед не ни е детално познат.

5. Слободата и безбедноста  
во XXI век: патот до  
социо-еколошко општество

Почнувајќи од крстопатот на две различни струи, предизвикот е застрашувачки: како 
создавањето на социо-еколошко општество, што тежнее кон квалитетен живот за сите во рамки 
на животната средина, може да стане доминантна струја, „ново нормално“. Како и во XX век, за 
ова е потребен општествен проект чија цел е нова комбинација на слобода и безбедност. Бидејќи 
локалните и националните економии се глобализираа и моќта на националните држави опадна, 
потребен ни е иновативен тип на управување на повеќе нивоа. Притоа, европското ниво ќе мора 
да одигра пресудна улога. Во принцип, тоа има опсег да ја регулира економијата, одново да ја 
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вклопи во демократската рамка и во културните норми. Сепак, она што недостасува е надежна 
визија што ги овластува граѓаните да земат учество во осигурувањето дека власта (вклучително 
и ЕУ) ќе овозможи заштитен и ослободителен простор во чии рамки заеднички ќе се создаваат 
нови гледишта за слобода и безбедност. Ова подразбира ремоделирање на ЕУ во нов модел 
на владеење на повеќе нивоа со многу поголем простор за маневар „од долу нагоре“. Денес, 
мрежите во градските региони го ставаат под контрола донесувањето политички и економски 
одлуки и регионализацијата има огромен потенцијал за основна економија (Bowman et al. 2014). 
Ова отвора простор за ЕУ да ја преземе улогата да посредува и да споделува, а не да контролира 
и да тргува како во XX век. На пример, градовите, а не националните влади, први создадоа нови 
начини за регулација на иновативните дигитални платформи како Ербиенби (Airbnb) и Убер. 
Берлин и Барселона водат во тој поглед, не нивните национални влади. 

Ако сакаме да го смениме општеството, не се доволни убави соништа. Тоа е прашање на 
развивање јасна стратегија за промена, која може да се преслика во локално различни планови 
за акција, што ги одразува вистинската природа и обемот на денешните предизвици. За таквото 
патување ќе ви бидат потребни три нешта: водич за патување со мапа, компас и превозно 
средство. Така, ќе знаете низ која земја да пропатувате, ќе гледате во вистинската насока и ќе 
се движите доволно брзо. Ако го пресликаме ова во коцките за изградба на нашата стратегија 
за промена, мапата е нашиот поглед кон светот и кон нас самите, компасот е нашата идеологија 
(или наратив за иднината што ја посакуваме), а превозното средство е нашиот концепт за 
промена.

Понатаму во текстот ја користиме политичката екологија (екологизмот) како политички 
компас. Ова е современа прогресивна идеологија која произлезе од движењето во 1968 г. Таа 
се опишува себеси на начин што потсетува на просветителството, но исто така укажува на 
потребата од нова насока. Водичот за патување е еколошкиот човечки светоглед што ги смета 
човечките суштества за вклопени, функционални и социјални. Нивниот однос со другите луѓе 
и со животната средина е најистакнат.

Рамката за дејствување се одвива околу револуционерниот реформизам што ги поврзува 
реалната политика и револуцијата на продуктивен начин. Преку средствата на политичката 
револуција не може да се имплементира однапред осмислено утописко општество. Не треба да 
го смениме само политичкиот систем, туку и да ги трансформираме економскиот, социјалниот 
и културниот систем.

5.1 Екологијата како наратив за посветените принципи 

Општество што концептите како идеологија и утопија ги сфаќа како застарени има проблеми 
да замисли подобар свет. Веќе долго време живееме во такво општество, без аспирации за 
идни желби. Но, општество што се заснова само на зачувување на старото неизбежно станува 
ориентирано кон себе, дури дефанзивно и назадно. Ова претставува идеална плодна почва за 
страв и несигурност. Тоа е суштината на нашето моментално деполитизирано општество: сè 
уште постои партиска политика, но едвај да има какви било колективни проекти за алтернативна 
иднина. 

Ако сакаме повторно да бидеме актуелни и во иднината, ќе мора одново да ја откриеме 
идеологијата и да создадеме простор за утописката желба, без да ги игнорираме лекциите 
од минатото. Знаеме дека утопиското размислување како слепо верување му нанесе многу 
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штета на човештвото. Но, историјата на идеологијата е побогата од овие темни страници. 
Бидејќи медалјата има две страни, идеологијата ја опишуваме како приказна за посветени 
принципи. Приказните секогаш ги пишуваат луѓето и според тоа тие се отворени за промени; 
приказните би можеле да бидат напишани и поинаку и секогаш се можни нови верзии. Добра 
приказна ни го привлекува вниманието, има смисла и дава значење. Конечно, но не најмалку 
важно, постојат многу приказни што може да се дискутираат јавно. Принципите се прекрасни: 
тие со еден збор поттикнуваат дебата за посакуваниот социјален поредок. Тоа е моќта на 
Француската револуција: да се зароби слика од иднината во три принципи, „слобода, еднаквост 
и братство“. Да не ја заборавиме важноста на страста. Таа би можела да биде и парадокс на 
просветителството: проект што ја нагласува важноста на разумот може да ги убеди луѓето само 
ако ги допре емотивно. Оттаму, силниот принцип ќе функционира само ако нè трогне на ниво 
различно од разумското. Принципите во вид на нови колективни практики (како поправање 
расипани нешта кои ни се важни во кафуле за поправки) што исто така нè обединуваат емотивно 
може да биде алтернатива за алчната политика што еднострано ги канализира нашите желби 
во акумулирање и потрошувачка. 

Можеби тоа е парадоксот на нашето време. Мислевме дека сега живееме без „големи приказни“ 
(крајот на историјата), додека, всушност, живееме под доминација на единствената моќна 
идеологија на нашето време: неолиберализмот. Бидејќи оваа pensée unique (фр. единствена 
мисла) го претставува постојниот поредок, тој изгледа речиси невидлив. Сепак, влијае на 
речиси сите аспекти во нашите животи. Ако сакаме да го смениме светот, ни требаат разбирливи 
приказни за промена. Да заклучиме: мора да го укинеме мораториумот на идеологии.

Една идеологија никогаш не се појавува како гром од ведро небо. Таа се развива како реакција 
кон големите промени во општеството и кон конфликтите и предизвиците поврзани со нив. 
Чекор по чекор, новите идеи и изблици се развиваат во доследна целина. Така, либерализмот 
и социјализмот, грубо кажано, се одговор на крвавите верски војни, каде што животот немал 
вредност, и на експлоатацијата на работниците за време на Индустриската револуција. И двете 
идеологии се дел од прогресивната традиција на просветителската мисла што ја карактеризира 
модерната.

Либералните филозофи од XVII век ги поставиле темелите на нашата демократија. Тие зеле 
предвид како би можеле да ја остварат слободата на поединецот во контекст на политичкиот 
систем. Каков тип институција би можел да ги штити животот, слободата и сопственоста? 
Тие создале концепт на „социјален договор“. Во таквиот концепт, граѓанинот, како размена за 
заштита/безбедност и сигурност, на државата ѝ префрла дел од неговата моќ и самоопределба.

Социјалистичките мислители од XIX век ја имале предвид либералната идеја за неутрална 
држава што се грижи само за владеењето на правото како лага. Каква е вредноста на вашата 
слобода на изразување ако вашите деца се гладни? За да се постигне слобода, потребна е 
еднаквост што не се однесува само на граѓанските права. Прво, лабуристичкото движење било 
клучен двигател за имплементирање на либералната демократија, често против отпорот на 
либералите кои се плашеле од „тиранијата на мнозинството“ (Mill, 1985). Второ, социјалната 
безбедност, иновативните модели на локалните социјални режими и универзалните социјални 
услуги станаа столб на социјалното граѓанство (Marshall, 1950). Само социјалното граѓанство 
и еднаквата слобода за сите им овозможуваат на луѓето еманципација. Социјалистите имале за 
цел да овозможат безбедност со постигнување максимална социјална еднаквост. Сепак, начинот 
на којшто се реализира тоа, секако, влијае врз степенот на слобода на секој граѓанин, сетете се 
на поранешниот Советски Сојуз.
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Така, доаѓаме до втората половина на XX век, кога екологистите почнаа да го проблематизираат 
она што либералите и социјалистите традиционално го прифаќаат: идејата да се произведува 
што повеќе е добро нешто. Само кога колачот е поголем сите може да добијат задоволително 
парче. Но, екологистите сметаат дека произведувањето повеќе и уште повеќе на ограничена 
планета исто така влијае и врз квалитетот на колачот. Тие го воведуваат концептот на 
ограничување наспроти слепо верување во продуктивизам. Кога ќе се преминат одредени 
граници, поголем материјален просперитет доведува до помалку социјална благосостојба и 
до неповратна штета на планетата на која живееме.

Така, екологизмот го сметаме за трето дете на просветителството и за клучен иноватор во 
XXI век. Тоа е најновата политичка мисла во модерната ера, но истовремено и критикува 
извесни нејзини аспекти: ја отсликува дијалектиката на просветителството (Horkheimer/Adorno 
2003/1944). Повикува на втора модерна бидејќи модерната има две лица. Прво, позитивната 
страна е еманципацијата на поединецот, „ослободувањето“ на природата, важноста на разумот 
и на слободата, на науката и на критичкото мислење и на универзалните човекови права. 
Тоа е нашиот цивилизациски стандард со свој правен систем, демократија, образование и 
здравствена нега. Сепак, XX век исто така ни ја покажа и негативната страна со најтемната 
точка: холокаустот. Хоркхајмер и Адорно, основачите на критичката теорија, ја опишале оваа 
темна страна како „инструментален разум“: тенденција чија цел не е ослободувањето на 
поединецот, туку бара секој поединец да се адаптира на технологијата и на пазарот. Сè е сведено 
на економски пристап кон нештата, луѓето стануваат објективизирани, природните граници се 
избришани и сè се фокусира на максимизирање на профитот и на акумулирање богатство. За 
екологистите, овие негативни страни се структурни последици на едностраната реализација на 
идејата за напредок. Екологистите се дистанцираат од неа бидејќи таа доведе до моменталната 
еколошка криза правејќи сиромашните да страдаат најмногу. Со други зборови, напредокот 
веќе не е движење кон иднината. Ако сакаме повторно да ја оживееме идејата за еманципација, 
мора да создадеме втора модерна. Што значи тоа станува јасно кога ги анализираме новите 
вредности што ги воведува зеленото движење.

Основните идеи на екологизмот се осмислени од еколошките движења и мислители кои се 
противат на колонизацијата на живиот свет и на луѓето. Како што прецизно смета Андре Горц, 
основниот мотив отсекогаш бил одбрана на „живиот свет“: од авторитетот на експертите, 
квантификацијата и монетарната евалуција, од размената на автономија и можноста за 
самоопределба на поединецот за трговско-зависни клиентски односи. Така, акциите против 
развојот на нуклеарни електроцентрали, на пример, се мотивирани од повеќе причини: не 
се само ризиците од радиоактивниот материјал за луѓето и за природата, туку и неговата 
авторитарна структура не е прифатена (нуклеарните електроцентрали се високо централизирани 
форми на производство на енергија). 

Фундаменталната критика на економијата на раст, или, поопшто, критицизмот кон 
продуктивизмот како дел од една еднострана прогресивна идеја, води до неизбежен заклучок 
дека не постојат граници на тоа со што може да се справат човештвото и планетата. Таквиот 
критицизам подоцна ќе еволуира во позитивни принципи, како што се етиката на грижата. 
Освен тоа, се посветува внимание на важноста на идните генерации и оние кои живеат на 
друго место: немаме право да ги ограничуваме нивните можности за живот. Ова се однесува 
на фундаменталниот недостаток на моменталните демократски и економски системи: идните 
генерации и сите луѓе во моментов не се еднакво претставени. Ова е поврзано со грижата за 
состојбата на демократијата, која не успева да ги помири економијата и екологијата. Потребно 
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е граѓанско учество за да се зајакне демократијата, со поголем простор за еманципаторски 
развој на секој граѓанин.

Накусо, екологизмот се залага за зачувување на планетата на која ќе се изгради хуман свет во 
кој секоја личност може да напредува и колективно да се развива автономно преку разни начини 
на еманципација. Овде е клучен акцентот врз поврзаноста, и со другите луѓе и со природата. 
Овој акцент на човекот како социјално битие го разликува еколошкото размислување од 
либералната иделогија, чија појдовна точка е човекот, кој, како поединец, си е доволен самиот 
на себе. Чувството да се биде поврзан се пресликува во форми на мала и голема солидарност, 
во формални структури и неформални мрежи што ја овозможуваат стимулативната сигурност 
неопходна за наш развој. Ова подразбира признавање и достоинство на различностите и на 
разликите. Не е случајно што еколошкото движење уште од почеток го брани правото на глас 
на мигрантите.

Така, ова се важните принципи на екологизмот: екологија (во смисла на природа и заштита на 
животната средина, признавање на повеќекратното значење на поимот природа пошироко од 
неговата корисност – секое дрво не е наменето за сеча), автономија во односите (што овозможува 
сигурност) и еманципација (слободата за саморазвивање). Да се биде поврзан е и даден (човекот 
е социјално битие) и свесен избор. А ја користиме нашата слобода за на демократски начин 
да дефинираме како да ги структурираме сопствените граници. На пример, ограничувањето 
на слободата за автомобилите во градовите може да биде навистина ослободителна политика, 
правејќи ги побезбедни за велосипедистите и за пешаците.

Овој доследен збир принципи го утврдува како екологизам современиот контекст на сијамските 
близнаци што ја сочинуваат рамката на овој есеј: слободата и безбедноста. Она што ги поврзува 
е важноста на односите: можеме да бидеме слободни само заедно и во врска со други луѓе. 
Истото важи за појавата на нови форми на сигурност. Така, новата цел на цивилизираниот свет 
отсега вклучува почитување на планетарните граници, ги опфаќа идните генерации во нашите 
размислувања и разгледува дали нашиот моментален демократски модел е подготвен за овој 
предизвик. Нераскинливо поврзан со ова е еден друг поглед кон светот и човештвото.

5.2 Еколошки хуман поглед и светоглед

Ако патувате во друга земја, вообичаено, со вас носите водич за патување: мапите и текстовите 
ви помагаат да исцртате слика на светот што ќе го истражите, откривајќи прекрасни места и 
избегнувајќи непријатни места. Слично, секое човечко суштество има свој светоглед: ментален 
модел што ви овозможува да се движите низ светот, да ги приспособите вашите доживувања и 
да ги разберете нештата што се случуваат. И секое општество има заеднички светоглед, базиран 
на комбинација од знаење, традиции и морални убедувања. Светогледот на нашето модерно 
општество почнал да се оформува околу XVII век со подемот на модерната наука. Претходно, 
луѓето се сметале за дел од космосот со религијата како најважен извор на информации. 
Научниците како Исак Њутн прифатиле дека Бог ја создал природата, но покажуваат дека 
луѓето можат да ги откријат законите на природата. Ова претставува разделеност на човекот 
и науката. Луѓето денес гледаат како аутсајдери кон природата како машина, предмет со кој 
можат бесрамно да манипулираат. 
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На економско ниво, Адам Смит ги следел стапките на Њутн. Ако луѓето можат да ги разберат 
законите на природата, тогаш тоа е изводливо и за правилата што го определуваат нашето 
општество. Смит го воведува она што во правото го опишуваме како „невидлива рака“: ако 
секој се бори за својот личен интерес, автоматски на сите ни е подобро. Она што го формулирал 
како економска теорија ја опфаќа основата на нашата модерна слика за човештвото: секој од 
нас е мотивиран од личниот интерес и никој не треба да се грижи за тоа; дури, така е најдобро 
за целото општество. Со неолиберализмот оваа слика дури и се изострува. Секој човек денес 
е претприемач, со компетитивен став во секоја сфера од животот. Уживањето е заменето со 
анксиозност – не сакаме резултати пониски од оние на нашите врсници. Конкурентноста е 
новото нешто што владите треба да го промовираат преку маркетизација во секоја сфера. Она 
што останува е бледа слика на човештвото: појдовната точка и идеалната слика е осамената 
личност.

Овој став е присутен и во политичката филозофија од тој период. Појдовната точка на Томас 
Хобс била дека луѓето се атоми во потрага по личен интерес. А според Хобс, тоа не води 
автоматски до просперитет. Напротив, „човек на човека е волк“. Оттаму, потребна е силна 
држава што ќе ги штити луѓето едни од други. Изненадува колку овие древни идеи сè уште 
доминираат во нашето општество. Финансиската криза покажа колку финансиско-економскиот 
свет е поврзан преку личен интерес и алчност. Кој не помислува на Хобс кога гледаме 
политичари кои повикуваат на војна против тероризмот, политичари кои поставуваат војска на 
улиците? Поентата е не само што овие глетки се вознемирувачки, туку и едноставно не се точни. 
Тоа го потврдуваат и нашите набљудувања во секојдневниот живот и научните истражувања. 
Да почнеме од почетокот на секого од нас: што прават луѓето кога ќе добијат дете? Го сметаат 
детето за млад слободен јавач кој ќе ја злоупотреби ситуацијата? Дали, како homo economicus, 
ќе пресметаат колку ќе ги чини новодојдениот? Или ќе уживаат во новиот живот како родители 
и ќе се грижат за него? Да ја прошириме поентата: кој никогаш не направил нешто несебично 
за некој роднина, пријател или сосед?

Модерната слика за човештвото поаѓа од возрасни луѓе, да речеме мажи, кои се целосно 
независни. Дали тие некогаш воошто ќе пораснат и кој им ја дава неопходната поддршка 
останува непознато. Исто така, нееднаквоста и односите на моќ не се опфатени во стандардната 
слика, што е само половина од приказната: „Без грижа децата не можат да пораснат, болните 
нема да оздрават, Адам Смит не можел да пишува, а постарите не можат да живеат. Преку 
грижата за другите учиме што е соработка, емпатија, почит, самодисциплина и грижа. Ова 
се основните вештини во животот.“12 

Научните истражувања покажуваат дека не ни судено да се натпреваруваме. Напротив, обемни 
истражувања покажуваат дека е поверојатно луѓето (и другите примати) да соработуваат, да 
бидат емпатични и да имаат основна смисла за правда (или поточно, инстинктивно чувство 
за состојби кога се неправедно третирани). Но, како што го градиме својот идентитет преку 
интеракција со другите луѓе и со околината, се развиваме на одреден начин и нè движат 
доминантни сили и сигнали во нашето општество. Така, задачата е да се изградат институции 
и средини што ќе ни помогнат да се развиеме како homo cooperans. Ова не е наивен предлог: 
еволутивната биологија покажува дека соработката во поголем дел од времето е поуспешна 
стратегија.

Способноста и желбата за соработка и алтруизам ни припаѓаат нам луѓето. Тоа е темелот на 
новата визија за општеството, општество што не е базирано на осамени луѓе на слободен пазар, 
туку на луѓе кои дејствуваат во комуни. 
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Како резиме, може да кажеме дека 
екологизмот воведе нова претстава за светот 
и за човештвото, со акцент на соработката 
и поврзаноста. Односите, со другите луѓе, 
со нашата природна околина, ги одредуваат 
квалитетот на нашиот живот и нашите 
можности за дејствување. Никој на светов 

не создава смисла и значење ако се однесува како остров во него. Со овој нов водич за патување и 
со еколошки компас в рака, сега гледаме поинаку на социјалните предизвици со кои сме соочени.

5.3 Револуционерен реформизам

Така, доаѓаме до третиот и последен елемент на нашата стратегија за промена: реалистичен 
модел за акција што ни овозможува да сонуваме за поинаков свет и ни дава можност да го 
реализираме. Се базираме себеси врз она што Андре Горц го опишува како револуционерен 
реформизам.13 Двата збора се, сами за себе, недоволни. Не треба да се надеваме на политичка 
револуција што одеднаш ќе смени сè на подобро. А неколку реформи на постојниот систем 
нема да доведат до вистинска структурна промена. На пример, додека е добро што луѓето делат 
превоз со автомобил, тоа само по себе нема да нè доведе до одржлива пристапност и мобилност. 
За тоа се потребни стратешка соработка и планирање.

Револуционерниот реформизам е синџир на далекусежни реформи што меѓусебно се 
дополнуваат и зајакнуваат, и во исто време, ја подигаат политичката свесност. Со 
системска терминологија, тоа е прашање на имплементирање реформи што се комплементарни 
и се зајакнуваат меѓусебно. Ова ќе создаде синергија, па дури и позитивен фидбек: магични 
кругови. На пример, ако сообраќајот во еден град стане побезбеден поради политички мерки, 
повеќе луѓе ќе користат велосипеди. Тоа, пак, ќе го намали автомобилскиот сообраќај, додека 
зголемувањето на бројот на велосипедисти ќе охрабри повеќемина да се приклучат кон она 
што изгледа нормално. Исто така, тоа ќе му даде зголемена доверба на Градскиот совет да 
преземе дополнителни мерки за да го направи возењето велосипед побезбедно и поудобно 
обесхрабрувајќи ги автомобилите да возат низ центарот на градот. На ваков начин градови како 
Гронинген и Копенхаген (преку децении спроведување мерки што се засилуваат една со друга) 
се денес вистински велосипедски градови.

За да се постигне таква синергија, исто така е важен моментот на воведување: динамиката 
не треба да се изгуби. Бидејќи секоја реформа води до отпор, капиталистичкиот систем е 
многу способен да ги неутрализира реформите. Во врска со системското размислување: една 
реформа донесува систем што е вон рамнотежа, и без доволно сила, системот ќе продолжи во 
првобитната состојба на еквилибриум. Така, важно е да се одржат и да се зголемат придобивките 
од првите реформи преку нови реформи што исто така ја зајакнуваат автономијата на граѓаните.

Ако, во различни општествени сфери, мерките се донесат во вистинска насока, тие може 
меѓусебно да се зајакнат и да станат силна социјална промена. Се разбира, ова не е едноставен 
процес. Социјалната промена настанува со удари и со падови: покрај успешната соработка, 
постојат и конфликтот и кризата. Успешната реформа никогаш не е само подобрување на 
постојниот систем: таа овозможува структурни промени преку стимулирање и поттикнување 
други реформи, кои, во синергија, ја овозможуваат вистинската трансформација. Реформата 
никогаш не е сама; таа е само еден чекор кон трансформативната цел.

Екологизмот воведе нова претстава 
за светот и за човештвото, 
со акцент на соработката и 

поврзаноста.
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Структурната промена стекнува сила во заедничките практики што ги прават граѓаните посилни 
во смисла на знаење, организациска способност, и така натаму, така што тие се „желни и 
способни“ да започнат, поддржат или да се поврзат со други реформи. На пример, граѓаните 
кои формираат задруга за обновлива енергија, набргу дознаваат како функционираат односите 
на моќ. Од нив ќе ги чуете најнеромантичните нешта за почетоците и за замките додека го 
трасираат патот нанапред.

Додека насоката на револуционерниот реформизам е јасна, за едно социо-еколошко општество 
не постои проект со конечната слика. Тоа произлегува од нашата идеја за идеологијата како 
отворен наратив. Револуциите кон кои се стремиме се толку далекусежни што не можеме да 
имаме јасна слика за идните општества и економии. Барем не засега. Тоа е како гасеницата 
што станува пеперутка. Можеме само да ги скицираме нашите патишта на трансформација врз 
основа на позитивните практики што произлегуваат од моменталната состојба на транзиција. 
Овде наведуваме три од нив. Можеби ги има повеќе.

Прво, во одреден сектор, повеќе иницијативи може да доведат до радикална промена. Помислете 
на енергетскиот сектор и на растот на обновливата енергија. Во Фландрија, енергетските 
задруги се здружија и ја формираа федерацијата RESCoop. Ова е важен чекор нанапред, но сè 
уште претстои многу работа. Во Холандија веќе постојат повеќе од 110 енергетски задруги. 
Уште посилна, германската Energiewende ја одразува амбицијата целиот енергетски систем да 
се замени со одржлив систем. Поради стабилната регулаторна рамка, со власта како активен 
партнер, уделот на обновлива електрична енергија во Германија порасна од 3,4% во 1990 г. 
на повеќе од 25% денес. И секој месец, се создаваат нови граѓански и иницијативи на ниво 
на градот. На пример, во 2013 г., по референдумот, Хамбург одлучи да си ја поврати својата 
електрична мрежа, по претходната приватизација. Со овој пример, доаѓаме до следната точка.

Второ, ни требаат нови модели на владеење на повеќе нивоа. Освен националниот и 
интернационалниот сектор, постои и локално ниво. Во светот, општините, а особено градовите 
преземаат иницијатива да работат на премин кон одржливо општество. Во Европа, добропознати 
примери се Копенхаген и Фрајбург. Во речиси секоја европска земја, градовите ја потпишаа 
Градоначалничката конвенција, која се залага за многу амбициозна климатска политика. 
Заедно, овие градови претставуваат повеќе од 100 милиони Европјани. Градовите преземаат 
јасно лидерство за климатска неутралност, одржлива мобилност и алтернативни прехранбени 
системи. Како што овие мрежи стануваат помоќни, може да си ја претставите Европа што е 
во основа одржлива, додека мрежите стекнуваат моќ во односот со националните влади и со 
Европската комисија.

Освен амбициозните локални власти, постојат и локални граѓански иницијативи. Граѓанските 
иницијативи се соочуваат со предизвикот да се обединат со постојните организации од 
граѓанскиот сектор кои сакаат да се вклучат во едно ново локално и хибридно граѓанско 
општество што може да ги мобилизира луѓето. И тоа е многу поважно одошто изгледа. Во 
XX век, националната држава беше најважното мерило за еманципација и за стекнување 
автономија, со синдикатите како круцијален фактор во социјалната борба. Нивната улога сè 
уште не е исполнета. Но, во XXI век, расте важноста на локалната власт, покрај националната 
и европската. Така, потребни се и градски синдикати, ново граѓанско општество што ги 
обединува сите посветени жители на градот околу една заедничка агенда, покрај НВО што 
дејствуваат низ Европа.
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Трето, иницијативите заедници во практика не се само локални во XXI век. Во нашата 
дигитална ера, тие можат истовремено да бидат отворени и поврзани со други иницијативи. 
Еден урбан земјоделски проект во Ротердам може да биде инспириран од нешто што се случува 
во Торонто. Ако компјутерски експерти заедно го дизајнираат оперативниот систем Линукс 
така што IBM ќе престане да развива свои сопствени системи, веќе не станува збор за мали 
експерименти некаде на периферијата. А сега не само што има отворени софтверски системи, 
туку и иницијативи во производствениот сектор, како отворен хардвер и отворен дизајн. 
Моменталните технологии не ја ограничуваат можноста за локално управувани микрофабрики. 
Фикција? Во Америка, земјоделците произведуваат сопствени земјоделски алатки за да ги 
заобиколат мултионационалните компании со нивните скапи патентирани алатки.

Социолозите ги опишуваат заедниците од практика како „групи со заеднички интерес или пасија 
за она што го прават и кои заедно учат како тоа да го прават подобро“. Ова не е нестабилна 
мрежа, туку заедница што се карактеризира со одреден идентитет (бидејќи сите имаат иста 
цел), отворен дијалог и создавање специфични способности. Ова се групи што овозможуваат 
идентитет и задоволство, најсилните машини на ангажираноста.14

5.4 Град што одново се открива себеси

За да донесеме заклучок за овој дел, ајде да направиме еден мисловен експеримент. Што би 
можел да значи револуционерниот реформизам за еден град? На пример, во еден екоград, 
креативните граѓани воспоставуваат нов бизнис за одржлив локален транспорт: Карго вело. 
Компанијата со велосипед пренесува пакети, големи и мали, низ целиот град. Како последица 
на тоа има помалку комбиња и камиони. Освен тоа, компанијата работи со центар што ги 
насочува оние што се долго време невработени кон некоја работа. Во исто време, други 
граѓани започнуваат земјоделски проекти со локални синџири за испорака: граѓаните купуваат 
производи директно од земјоделците од поширокиот градски регион, исто така создавајќи 
дополнителни работни места за луѓе кои се борат за своето место на пазарот на трудот. За 
дистрибуција на храна го користат Карго вело, така што повторно помалку камиони влегуваат 
во градот. Тоа создава простор за Градскиот совет да ги замени автомобилите со нови трамвајски 
линии на некои фреквентни патишта. Така, дизел автобусите се заменети со трамваи. А тие 
трамваи се напојуваат во голема мера од урбаната енергетска задруга што гради огромен 
енергетски парк – ветерници со соларни панели – на крајот од градот. Овој енергетски парк не 
само што овозможува обновлива електрична енергија за граѓаните, туку како акционери, тие 
добиваат и дивиденда секоја година. Така, неговата економска додадена вредност останува во 
градот. 

Ова е само почеток на една голема приказна; почетокот на една траекторија на синергија и на 
издржливост на различни нивоа. Синергијата лежи во фактот што разните одржливи иницијативи 
се засилуваат меѓусебно и заедно овозможуваат мерило за економска остварливост. Тие, исто 
така, овозможуваат и издржливост. Таквите нови иницијативи го прават градот помалку зависен 
од глобалните системи како што се фосилните горива и глобалните прехранбени синџири 
во сопственост на мултинационални компании кои се предмет на манипулација. Освен тоа, 
помалку пари се одлеваат од градскиот регион поради намаленото купување гориво и долгите 
прехранбени синџири за испорака. Не само тоа, туку и економскиот профит на прехранбените 
и на енергетските задруги останува кај жителите на градот и делумно се реинвестира во 
понатамошен развој на одржливи инфраструктури.
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Овој пример не е апел да се претворат градовите во острови. Напротив, се работи за 
организирање вистински нешта на вистинско ниво. Кафето и понатаму ќе доаѓа од Африка, 
возовите ќе поврзуваат поголеми населени места во регионот и подалечните градови, а особено 
идеите ќе просперираат на дигиталните форуми ширум светот. На пример, можеме да следиме 
една инспиративна граѓанска иницијатива во Еквадор, и меѓусебно да се инспирираме насекаде 
во светот.

5.5 Поврзана автономија како принцип на организација

Секогаш постојат повеќе решенија за општествените предизвици одошто замислуваме. 
Непроменливите обрасци често го блокираат патот кон неистражени патеки. А кој вика 
најгласно изгледа дека го има најдобриот предлог. На пример, разгледувајќи мислења за тоа 
како треба да биде организирано домувањето, тие обично се наоѓаат на една линија помеѓу 
две спротиставени гледишта. Лево е гледиштето дека власта е најдобриот фактор што може да 
го организира на праведен начин. Од друга страна, десно е ставот дека само пазарот може да 
проценува куќи на оптимален начин. Многумина коментатори го толкуваа падот на Берлинскиот 
ѕид во 1989 г. како победа на десницата на поглобално ниво. Во земји како Велика Британија, 
системот на социјално домување е расформиран и домовите за стари лица се префрлени од 
јавниот во приватниот сектор. 

Дискусии како оваа се заробени во дихотомија лево-десно, во рамки на која радикалната 
левица, без каква било критичка анализа, недвосмислено ја турка власта напред како решение, а 
десницата, подеднакво слепа, само гледа заслуга во пазарниот пристап на приватните компании. 
Како граѓанинот, носителот на демократијата, да може само отстрана да гледа и не е способен 
да предложи решенија за потребите на општеството. Земајќи го примерот за домување на стари 
лица, граѓанските иницијативи како Домови Ебифилд (Abbeyfield Houses) ретко се среќаваат 
во конценционални дебати. Оваа иницијатива потекнува од 1956 г. во Британија како реакција 
на растечкиот социјален проблем: зголемен број постари лица во најсиромашните лондонски 
квартови веќе не можеле да живеат независно на достоинствен начин. Денес, Британското 
здружение Ебифилд управува со 700 домови со 7.000 стари лица на кои им помагаат 10.000 
волонтери. Тоа е концепт на колективно живеење заедно со волонтерско движење што веќе е 
започнато во многу земји.

Ова не значи дека граѓанските иницијативи се лекот за сите предизвици; но, тие можат да 
бидат важен дел од иднината ако сакаме да го прошириме видикот. Генерално, имаме три 
основни опции да се справиме со предизвиците и да го организираме општеството. Овој 
проширен поглед на општеството може да се визуализира со следниов триаголник. Линијата 
на спротиставени гледишта од погоре е всушност линијата на основата на триаголникот.

Секој агол означува еден екстрем на тоа како може да се организира општеството: целосно 
пазарно ориентирано општество; општество стопроцентно управувано од државата; или 
општество ексклузивно управувано од автономни граѓани. Начинот на кој едно општество 
создава одговор на една социјална потреба, како што се домовите за стари лица, може да се 
најде каде било во овој триаголник.
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Граѓани/Автономија

Јавност/Правда Пазар/Конкурентност

Трите основни начини на организирање општество.
Извор: Holemans, D, 2016:140.

Со ова проширено гледиште доаѓаме до суштината на политичката екологија, како што 
посочи филозофот Филип ван Паријс.15 Оваа презентација ја покажува тесноградоста на 
доминантниот дискурс во нашето општество (кој осцилира помеѓу повеќе државата или 
повеќе пазарот), бидејќи се одвива само на хоризонталната страна од триаголникот. Откако 
ќе ги концептуализираме трите точки во секој агол, со автономијата горе како вертикална 
димензија, веднаш станува јасно дека кога либералната и социјалистичката логика ја величаат 
важноста на пазарот или на државата, тие не само што се залагаат за помалку државата или 
помалку пазарот, туку и бараат помала автономна сфера. Но, постои и трета перспектива 
што ги нагласува самостојните активности па, оттаму, помала вклученост и на државата и на 
пазарот. Хоризонталната оска „државна бирократија – слободен пазар“ е типична за модерното 
индустриско општество; преминот од оваа линија кон врвот на триаголникот е одлика на 
актуелното постиндустриско општество што промовира други форми на учество во социјалниот 
живот од перспектива на автономија, а не на пари или работа.

Перспективата на автономијата е клучниот елемент на политичкиот екологизам. Што се 
однесува на другите два начини на размислување, од зелена перспектива не е пожелно да се 
насочи општеството кон кој било единечен агол од триаголникот. За разлика од пазарните 
фундаменталистички либерали, екологистите признаваат дека мора да се изгради една нова 
комбинација на пазарот, државата и на компоненти на автономијата. Во исто време, гледиштето 
на екологистите јасно се разликува од либералниот и од социјалистичкиот пристап. За 
либералите, автономијата е слобода не само да се биде принуден од државен авторитет – туку 
тоа е чисто негативен концепт на слобода; за егологистите, автономијата претставува позитивна 
слобода и значи весел потенцијал заедно да се оформи светот во рамки на животната средина. 
Автономијата не се согласува со еднострана индивидуализација: веселото оформување секогаш 
се прави во соработка со други. Оттаму, екологистите говорат за поврзана автономија, слобода 
со солидарност, различност заедно со еднаквост: можам да бидам исполнет и да изградам 
свет во кој би живеел само во плодна врска со другите, што исто така опфаќа димензија на 
грижа, едни за други, за светот во кој живееме и за нашата планета. Оваа воспитна и грижлива 
перспектива е поврзана со идејата за управување: нашата слобода да дејствуваме и да го 
промениме светот во исто време подразбира да се чувствуваме одговорни за него.
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Како извор на социјална иновација, 
важноста на сферата на автономијата не 
може да се потцени; многу решенија за 
општествените предизвици не произлегле 
од власта или од големите бизниси, туку 
од креативни граѓани. Погореспоменатите 
домови Ебифилд се добар пример, како 
што се и социјалните иновации: заеднички 
транспорт, иницијативи за органско 
земјоделство и енергетски задруги. А кој 

ги изградил првите модерни ветерни турбини што создаваат електрична енергија? Тоа биле 
граѓаните што развиле позитивна алтернатива на нуклеарните електроцентрали во земји како 
Данска и Ирска.

Триаголникот покажува дека политичката екологија оди подалеку од заштитата на животната 
средина и простата еколошка модернизација. Екологистите не само што сакаат да го почитуваат 
екосистемот на нашата планета, туку истовремено и тежнеат кон поголема козависна социјална 
сфера каде луѓето ќе ги користат своите можности заедно, без мешање на пазарот или на 
државата. Крајната цел е квалитетен живот за сите во рамки на ограничувањата на животната 
средина.

5.6 Од јавно-приватни до јавно-граѓански партнерства / Држава партнер 

Истражувањата покажуваат дека повеќето граѓански иницијативи на еден или на друг начин 
се потпираат на соработка со државата. Тоа не е проблем, тоа е иднината. Неолибералниот 
режим во последните 30 години диктираше дека најдобриот пристап за организирање на што 
било во државата е оној што се базира на пазарот и на конкурентноста. Тоа доведе до низа 
јавно-приватни партнерства, кои во поголем број случаи резултираат со тоа што власта ја губи 
контролата врз стратегијата и граѓаните плаќаат преголеми даноци за испорачаните услуги. 
Повторно, триаголникот јасно ја покажува алтернативата, идниот начин на развој: јавно-
граѓански партнерства. Со сè повеќе граѓани што сами преземаат иницијатива, предизвикот 
на власта е да се претвори самата во држава партнер, како што веќе се случува во градови како 
Болоња и Гент. Таму политичарите не го гледаат нивното гласачко тело како територија што 
треба да ја управуваат од горе, туку како заедница на граѓани со многу искуство и креативност. 
Оставајќи ја политиката од врвот надолу настрана, тие создаваат форми на кокреација и 
копродукција. Во Гент, во рамки на една партиципативна климатска политика, граѓаните 
го развија концептот на „живи улици“. Тие самите одлучија да ги присвојат улиците за да 
функционираат без автомобили во текот на еден или два месеци. Градските власти ги презедоа 
сите неопходни мерки за тоа да го направат на легален и на безбеден начин. Ако локалните 
власти го спроведеа овој експеримент еднострано, тоа ќе предизвикаше огромен протест. 
Преку јавно-граѓански партнерства, што се потценета област од триаголникот на општествени 
можности, тоа беше истражено на позитивен начин.

Со заживувањето на задругите, стана јасно 
дека постои трет фундаментален начин како 
да се организира едно општество. Поставен 
врз основниот принцип на автономија, 
тој има своја логика што се состои од 
специфични форми на социјални односи 

Како извор на социјална иновација, 
важноста на сферата на 

автономијата не може да се потцени; 
многу решенија за општествените 
предизвици не произлегле од власта 

или од големите бизниси, туку од 
креативни граѓани.

Со заживувањето на задругите, 
стана јасно дека постои трет 

фундаментален начин како да се 
организира едно општество.
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базирани на реципроцитет и соработка. Повеќе од веројатно е дека таквите нови задругарски 
иницијативи ќе претставуваат суштински дел од трансформацијата кон социјално-еколошко 
општество. Додека не би било мудро да се тежнее кон чисто „заедништво“, исто како со 
комунизмот или со неолиберализмот, едно општество засновано на само еден од трите пристапи 
кон организирање не е во можност да се справи со многуте сериозни предизвици со кои се 
соочуваме во денешно време. Имајќи го тоа на ум, за поттикнување и одржување на задругите 
потребна е активна држава што создава нова институции што им овоможуваат на граѓаните 
да се ангажираат во транзициски проекти на безбеден начин, така што нивната автономија и 
нивната креативност можат да дојдат до израз.

Неопходната вредност на движењето на задругите е што ја зголемува институционалната 
разноликост во општеството – еден од клучните одлики на издржливоста. На ниво на тоа кои 
сме и како сме поврзани, тоа ја поттикнува основната човечка способност за соработка и за 
грижа за себе и за другите.16 

5.7 Контурите на новата економија

Економскиот модел што ни донесе просперитет во минатото веќе не може да биде пат кон 
иднината. Овој модел на земи-направи-употреби-фрли веќе не е одржлив, бидејќи го надминува 
капацитетот на планетата, уништува средства за живот и создава поголема нееднаквост.

Земете го примерот на месната индустрија во Бенелукс. Тој почнува со фосилни горива увезени 
од Блискиот Исток, кои во пристаништата во Антверпен и Ротердам стануваат ѓубриво во еден 
процес за кој е потребно огромно количество енергија. Ѓубривото, пак, со брод се носи во 
Бразил, каде што се користи за одгледување соја (за која се сечат дождовни шуми), која, пак, 
се враќа во Белгија како храна за свињи, кои сточарите се обидуваат да ги извезат во Кина.

Всушност, животниот циклус на главниот производ на нашето време, паметниот телефон, е 
исто толку луд. Млади луѓе во Конго ископуваат ретки метали кои се користат за производство 
во Кина, а потрошувачите на запад ги купуваат овие телефони сè додека не излезе нов модел, 
а голем број стари, обично употребливи телефони завршуваат како електронски отпад, фрлен 
на брегот на сиромашните африкански држави. Овие примери покажуваат дека е илузија тоа 
што мислиме дека може да имаме вистински одржлива економија така што нашата моментална 
економија, базирана на раст и конкурентност, ќе ја направиме малку позелена. Мора да се 
ослободиме од оваа екстрактивна економија што ја исцицува вредноста на заедниците и на 
местата. Всушност, новите големи дигитални компании, како Убер и Ербиенби, исто така му 
припаѓаат на овој тип економија. Би можело да се рече дека тие создаваат еден вид дигитално 
копање руда: ископуваат или експлоатираат вредност насекаде во светот за корист на ризичните 
капиталисти во Силиконската долина.

Ние мора да создадеме социо-еколошка економија што не само што ќе ги почитува 
ограничувањата на планетата, туку и ќе му овозможи квалитетен живот на секој човек. За 
среќа, неколку мислители смислиле инспиративни предлози за таквата нова економија и 
начини како да се стигне до неа. На пример, во неговата книга Просперитет без раст, Тим 
Џексон се залага за отстапување од материјалното сфаќање на прогресот што се поистоветува 
само со пари или со размена на вредност. Наместо да го намалиме исполнувањето на нашите 
потреби за инстант-потрошувачка, потребно ни е пошироко гледиште за тоа што значи луѓето 
да напредуваат, вклучувајќи ја вредноста на односите и на заедниците. На структурно ниво, 
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потребни ни се многу повеќе инвестиции во инфраструктура што овозможува одржлив живот, 
како јавен транспорт и систем на обновлива енергија.

Исто толку инспиративна е и книгата на Кејт Раворт, Крофна економија. Насловот се однесува 
на еден дијаграм во облик на крофна што во една слика ги спојува еколошките граници и 
социјалните цели на една социо-еколошка економија.

Надворешниот круг на крофната ги претставува границите на виталните системи на Земјата 
– еколошкиот плафон што човечката економија не смее да го надмине. Внатрешниот круг го 
претставува социјалниот темел на она што економијата мора да го овозможи за секој човек на 
планетата.

Помеѓу двата круга се наоѓа безбедниот и праведен простор за човештвото, кој можеме да 
го оствариме само со економија што е продуктивна и дистрибутивна по природа. Наспроти 
екстрактивната економија, оваа економија создава многу повеќе добра одошто само профит. 
Помислете на земјоделец кој преку своите активности поттикнува биодиверзитет и живот во 
заедницата. Дистрибутивна по природа, таа почнува со прашањето: кој го поседува богатството? 
Фокусот повеќе не е само врз редистрибуција на вредноста откако ќе биде произведена, 
туку и врз земјиштето, компаниите и способноста да се создадат пари. На пример, што е 
со сопственоста на технологијата, кој ќе ги поседува роботите? Моменталните позитивни 
примери опфаќаат енергетски задруги во сопственост на граѓани и земјоделство поддржано 
од заедницата. 
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Како што сум образложил и претходно (Holemans, 2013), ова подразбира дека глобалната 
економија ќе стане помала и урбаните и регионални економии, на еколошки начин, ќе се 
развијат во социјални циркуларни економии.17 На тој начин, можеме да смениме еден од 
големите парадокси на нашата економија. Ние ја организиравме нашата економија врз основа 
на централизирани производствени капацитети, транспортирајќи го насекаде во светот она 
што е тешко и со висок коефициент на емисии на јаглерод диоксид (сетете се на примерот 
со производството на месо). Од друга страна, овој систем го задржува она што е лесно, 
особено идеите и знаењето. Ако ја смениме оваа логика, да споделуваме идеи глобално и да 
произведуваме полокално, ја добиваме основата на сосема новата економија. Тогаш говориме 
за отворена иновација и споделување знаење на глобално ниво со цел одново да се локализира 
производството. Компаниите веќе ја истражуваат оваа нова иднина. Белгискиот производител 
на еколошки средства за чистење Ековер (Ecover) започна проект на островот Мајорка за да 
види колку е можно локализирано производство за локализирана потрошувачка, базирано 
на локални материјали и отпадни системи. Целта е да тој да се развие во глобален партнер 
со познавања со широка мрежа регионални соработници што ќе овозможат дистрибуирано 
одржливо производство.18

Горц е еден од првите мислители што истакнал дека еволуцијата на средствата за производство 
води до тоа капитализмот да се поткопа самиот себеси. Развојот на „високотехнолошки“ 
занаетчии (3Д принтери) овозможува ефикасно да се произведуваат предмети што им се 
неопходни на луѓето во микрофабрики на локално ниво. Ако ги поврземе овие микрофабрики 
насекаде во светот во мрежи со заеднички софтвер и дизајн, веќе не ни треба класичното 
производство за да оствариме профит на пазарот. Сега заеднички може да одлучиме кои 
продукти, како и со која цел, се локално неопходни. Овој нов пристап би ја намалил потребата 
од транспорт, маркетинг и склопување, што значително би ги намалило трошоците. Горц го 
нарекува ова „конкретна утопија“: се базира на постојни концепти (како слободен софтвер, 
автоматизација што води до помалку работни места) во комбинација со безусловен основен 
приход што ја одразува утопијата на кооперативно сопствено производство на ниво на локална 
заедница. Се разбира, оваа утопија нема да се оствари, но ни овозможува да замислиме еден 
радикално поинаков свет.

Идеите на Горц понатаму ги развиле 
мислители како Мишел Баувенс и Јохаи 
Бенклер. Иако тие користат многу примери 
од економијата на знаењето, нивните 
концепти како производство во задруга 
помеѓу еднаквите ни овозможуваат нови 
форми на производство што може да го 
збогатат нашиот економски модел во еден 

похибриден модел. Тоа се совпаѓа со радикалната еволуција низ која минува нашето општество 
како резултат на најновиот бран технолошки иновации. Како и претходните иновации, сетете 
се на водената пареа или на струјата, овие информатички и комуникациски технологии се 
разорни: го уриваат социјалниот поредок, овозможуваат нови нешта и укинуваат други нешта. 
За да сфатите како функционираат, земете ја енциклопедијата на татко ми.

Кога се запишав во средно училиште татко ми ми ја купи Енциклопедијата Стандард, 
којашто се состоеше од 12 книги со црвена кожа. Енциклопедијата е симбол на повоената 
социјална држава во која средната класа ужива во зголемената куповна моќ и во образованието. 

Ако ја смениме оваа логика, да 
споделуваме идеи глобално и да 

произведуваме полокално, ја добиваме 
основата на сосема новата економија.
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Создавањето енциклопедија е дело на избрана група експерти. Постојат скапи комерцијални 
изданија. Освен тоа, постојат универзитети за луѓе кои се добри во тоа што го прават таму.

А потоа, денес: една генерација подоцна, со моите тинејџери дома. Тешката енциклопедија ја 
замени лесниот iPod и секое прашање за неколку секунди бежично го одговара Википедија. 
Оваа енциклопедија претставува целосно различен модел на знаење и производство, создаден 
од различни социјални односи. Неа веќе не ја составува мала група експерти, туку голема 
мрежа граѓани. И тие не придонесуваат поради пари или академски титули, туку поради лични 
мотиви. Секој може да пишува за Википедија; подоцна квалитетот го контролираат луѓе што 
имаат заслуги за тоа. Овој производ го создаваат еднакви или еднаков-со-еднаков (анг. p2p).

За Баувенс, Википедија е симбол на преминот во нов свет. Според него, таа ќе прерасне во форма 
на соработка и производство на XXI век. Тој гледа примери за тоа во многу сфери, како што е 
отворениот софтвер (чиј код е јавен). Исто така, p2p софтверот на Линукс не се натпреварува 
само со големи компании како IBM. Не, на пофундаментален начин, тоа доведе до ситуација 
кога ваквиот софтвер за управување веќе не е пазарен производ, туку функционира како давател 
на услуги, платформа за дизајнирање специфични апликации. Но, изворниот код на Линукс 
останува достапен секому: тоа е пример на новите дигитални задруги. Исто така, во доменот 
на производство на стока, Баувенс смета дека големите вертикални компании ќе исчезнат за 
сметка на умрежените микрофабрики.

Да не се лажеме, ова всушност не е доминантен тренд, бидејќи, на пример, последниот извештај 
на UNCTAD укажува на зголемена концентрација на пазари и на враќање на рентиерите. 
Истото важи и за интернет како структура за децентрализација, како што објаснуваме понатаму 
со Баувенс. Денес реалноста е дека интернетот ни овозможува екстремна централизација 
(NSA, Силиконската долина, капитализмот на дигиталните платформи, големо количество 
податоци (анг. big data)). Така, перспективата на Баувенс е надежна појдовна точка за стратешка 
интервенција без да бидеме наивни за вистинската опасност од здружувањето NSA-Силиконска 
долина со концентрирана политичка и економска моќ.

За Баувенс, моќта на интернетот лежи во фактот што овозможува хоризонтален контакт меѓу 
корисниците кои волонтираат за да комуницираат или да разменуваат податоци. А отсега 
„локално“ значи и „глобално“: локални иницијативи, како урбано земјоделство, можат да 
функционираат заедно во глобална мрежа и да го споделуваат стекнатото знаење... Кај нив може 
да се зголеми и да се умножи она што претходно беше можно само во мали групи. Благодарение 
на интернетот, заедничкиот транспорт до работа или велосипедите станаа многу едноставни, 
исто како и препродавањето користени работи. 

Некој може да го смета моделот на производство помеѓу еднаквите базиран на заеднички 
добра како составен дел од новиот посткапиталистички систем. Баувенс прави нацрт на оваа 
нова економска институција што треба да заземе поголем простор во донесувањето економски 
политики базирана на два слоја. Во основниот слој, луѓето придонесуваат кон одредени 
заеднички добра (на пример, отворен софтвер или колективно земјиште). Таквите заеднички 
добра најчесто се поврзани со асоцијации што имаат социјална цел (фондации или непрофитни 
организации) и со организации што ја заштитуваат и управуваат со инфраструктурата на 
заедничките добра. Во вториот слој, актерите на пазарот може да ги користат заедничките 
добра за да заработат пари преку сите видови комплементарни услуги, како обуки, одржување, 
креирање персонализиран софтвер итн. Дали овие компании ќе платат за употребата на 
заедничките добра зависи од нивните цели. Класичните капиталистички компании сè уште 
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треба да платат. Тоа е можно со новите типови дозволи што ја штитат создадената употребна 
вредност. Претпријатијата во чиј фокус се социјалните цели, што се нарекуваат и етички 
компании, можат слободно да ги користат заедничките добра, само ако придонесат кон 
управувањето со нив и нивно проширување. На пример, граѓаните може да се здружат за 
да формираат свои организации, како задруги, што овозможува да се заработат средства за 
зачувување на заедничките добра.

Во полето на земјоделството, успешни проекти може да се сретнат во Германија (Regionalwert 
AG), Велика Британија (SA Land Trust), Франција (Terre de Liens) и во Белгија (Terre-en-Vue en 
The Landmates). Тие покажуваат како здружувањето на еколошки и фактори што се занимаваат 
со органско земјоделство, заедно со граѓаните, може да создадат алтернативен модел на 
производство. Актуелниот земјоделски и прехранбен модел ги прави немоќни и граѓаните и 
земјоделците: слободата на избор на првите е ограничена со она што се наоѓа на рафтовите 
во супермаркетите, а земјоделците се пиони на шаховската табла на глобалните прехранбени 
компании – состојба на пазарот наречена олигопол. Во алтернативниот систем, клиентите и 
симпатизерите заедно купуваат фарми не само да обезбедат финансирање, туку и одржливост 
на компанијата. Така, тие го извлекуваат земјоделското земјиште од спекулативната економија 
и го воведуваат во структура на колективна сопственост. Тие управуваат со земјиштето како со 
општо добро и прават сè тоа да е наменето како земјоделско земјиште за органско производство. 
Ова е во прилог на критиката на Полањи за третманот на земјиштето како лажна стока. 

Д Лендмејтс (The Landmates), фондација и задруга, е добар пример на оваа нова економија. 
Фондацијата ја мониторира визијата, прима донации и земјиштето стекнато преку задругите го 
прави достапно за земјоделците. Задругата стекнува финансиски ресурси преку издавање акции. 
Но, таа е многу повеќе од само алтернативна финансиска институција. Таа е земјоделски модел 
што е одржлив во сите свои аспекти: еколошки, социјален и економски. Еколошки значи агро-
еколошки бизнис што посветува внимание на здравата почва; социјален значи производство 
за потрошувачите во нивниот регион; економски значи дека цените овозможуваат правична 
профитабилност. Во таа смисла, земјоделското земјиште е заедничко добро: земјоделците 
споделуваат одговорност преку поддршка од група посветени граѓани, и добиваат надомест за 
екосистемски услуги (на пример, биодиверзитет). Земјоделците работат со пократки продажни 
синџири, преку системи за претплата, продажба на фарма и на земјоделски пазари. Во овој 
систем, земјоделците понезависно ја одредуваат својата цена, а потрошувачите имаат поголем 
удел во локалниот и одржлив прехранбен систем. Нивната слобода веќе не е ограничена на 
понудата во супермаркетите, туку тие имаат обезбедена локална понуда на одржлива храна. 
Земјоделците што одгледуваат органска грана ѝ плаќаат надомест на задругата за користење на 
земјиштето. Ова во догледно време мора да ја обезбеди автономијата на овој систем. 

Д Лендмејтс е силен пример за овој нов модел на соработка. Наместо да прифати глобализиран 
прехранбен систем, контролиран од неколку големи корпорации и од глобалната конкуренција, 
тоj e составен дел од средното ниво на новиот и одржлив прехранбен систем. Тој подразбира 
двојност на замислениот модел: основа што ја мониторира визијата и управува со заедничките 
добра, и етичко претпријатие (задруга) што овозможува продукти, работни места и приход од 
одржлива перспектива.

Светот во кој таквите претпријатија, заедно со други иновации, ќе прераснат во реален 
алтернативен систем е можен, но секако не е очигледен сам по себе. Каков било технолошки 
шок го прекинува воспоставениот ред и нуди еманципаторски можности за создавање шанси за 
повеќе луѓе. Во исто време, воспоставениот ред се обидува да ја усоврши истата технологија. 
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Иднината е неодредена и зависи од низа фактори, вклучувајќи ги социјалните борби и односите 
на моќ. Еманципацијата на граѓаните ќе зависи од обемот во кој ќе го разберат дигиталниот 
свет, бидејќи не секој p2p систем води кон заеднички добра. Напротив, примерите како Фејсбук, 
Ербиенби, Амазон, Гугл се хиперкапиталистички. Додека повеќе од милијарда корисници се 
забавуваат и уживаат во вредноста што самите ја создаваат (сликата од одмор која штотуку 
сте ја постирале, работата без надомест за мултинационална компанија), постои мала група 
на акционери што се збогатува со користење на размена на вредност (продавајќи ги вашите 
лични податоци на други компании). Освен тоа, демократските принципи овде немаат важност 
бидејќи кодот и дизајнот на Фејсбук се строго чувана тајна. Не е ли време за акција? Власта 
може да одлучи дека е тоа инфраструктура од општ интерес или корисниците може сами да се 
организираат да го преземат Фејсбук.

Примерот на Д Лендмејтс го потенцира значењето на новите технологии. Не треба да го 
потцениме нивното влијание, бидејќи не се само информатичките работници оние што може 
да го променат речниот тек. Задругите не функционираат на интернет, но тоа е платформа 
на која лесно може да се соберат средства и им овозможува на земјоделците бесплатно да 
комуницираат со клиентите. А во други сфери (сетете се на локално одржливата циркуларна 
економија) интернетот го олеснува доаѓањето до информација за тоа како да поправите нешто 
расипано (но не овозможува физички простор каде што тоа би се направило колаборативно). 
Конечно, секогаш станува збор за плодно спојување на технолошките и на социјалните 
иновации. Истото важи и за дигиталните платформи како Фејсбук, Убер или Ербиенби. Не 
е потребно овие платформи основани со вложен капитал и водени од профит, да доминираат 
со новата економија – тие не се единствениот начин како да се искористат дигиталните 
технологии. Во 2014 г., беше формирано ново движење наречено Кооперативна платформа. Тие 
замислуваат нови форми на дигитални платформи што се дел од генеративната економија, при 
што финансиската и социјалната вредност ќе се споделува меѓу корисниците. Кооперативната 
платформа е демократски управуван бизнис во сопственост на задруга.19 На пример, кога во 
Денвер беше воведен Убер, многумина такси-возачи ги загубија своите работни места. Наместо 
да го прифатат несигурното „работно место“ како возачи на Убер, тие успешно се организираа 
во алтернативната дигитална платформа Унион такси. 

Како што велат основачите на новото движење во Наше да пресечеме и да поседуваме: 
„станува збор за заедничко управување и за заедничка сопственост на средствата за моќ на 
интернет – неговите платформи и протоколи. /…/ За кооперативната платформа е потребен 
нов вид екосистем – со соодветни форми на финансирање, закони, политики и култура што 
ќе поддржат развој на демократски онлајн претпријатија. Ова значи да се предизвика 
задругарското движење да ги осознае можностите на економијата на дигиталните 
платформи и да се предизвика таа да ја надмине својата опсесија со краткорочниот профит 
на малкумина.“ (Scholz & Schneider, 2016:12).

5.8 Издржливоста како дел од новата социо-еколошка регулатива

Чудна работа: иако европските држави се сметаат за високо развиени, цивилизирани и паметни, 
тие воопшто не беа подготвени за кризата со ковид-19. Заслепени од неолиберални догми, 
владите на Франција и на Белгија на пример, во периодот пред кризата, уништија стратешки 
резерви на маски. На ист начин, Европската комисија активно ги притискаше земјите членки 
да приватизираат дел од нивните здравствени системи и да прифатат штедливи политики, со 
тоа намалувајќи го трошокот на јавните услуги, како што е здравствениот сектор. Сите такви 
политики се базирани на верувањето дека приватните компании и пазари се најефикасниот 
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начин за справување со општествените предизвици. Сепак, една година подоцна сме попаметни. 
Во кризни времиња ни требаат силни демократии и влади што ќе управуваат со економијата, 
врз основа на принципот дека добросостојбата е пред профитот. Кризата со ковид-19 
фундаментално го преиспита начинот на кој треба да биде организирано едно општество за да 
овозможи добро здравје и добросостојба за сите. Соочени со системски шок, еден од водечките 
принципи за закрепнување треба да биде издржливоста. Сепак, издржливоста сама по себе е 
неутрален концепт; на пример, екстрактивниот капитализам се покажа како издржлив. Но, во 
рамки на социо-еколошките политики, издржливоста може да се искористи како суштински 
принцип за да ги направи прогресивните политики посигурни и повлијателни на долг рок.

Како појдовна точка, ковид-19 беше шок што не го очекувавме, иако, во основа, беше судбински 
предодреден. Многу извештаи предупредуваа на него години пред да се случи. Истражувањата 
ги поврзуваат новите вируси со уништувањето на природните области, што, заедно со 
економскиот модел што зависи од глобалната трговија и патувањата, се само два проблематични 
аспекти на системот во светот денес.20 Кон ова се надоврзуваат и небрежните влади; според 
белгискиот вирусолог Јохан Нејтс, оваа пандемија можеше да се спречи ако пред 10 години 
владите инвестираа во антивирусни лекови. Кризата со ковид-19 е уште една силна причина 
зошто е време за парадигматска промена: од општество што несигурно чекори, фокусирано 
на профит, конкурентност и потрошувачка, општеството фокусирано кон иднината предност 
им дава на инвестициите, соработката и добросостојбата. Оваа транзиција е важна за да се 
избегне она што Наоми Клајн го опишува како „доктрина на шокот“.21 Како што забележува 
таа, неолибералите од слободните пазари се секогаш подготвени да ги искористат катастрофите 
за да ја соголат државата за да ги задоволат своите лични интереси. Тоа, пак, ги прави нашите 
општества уште поранливи на шокови. Знаејќи дека и понатаму ни претстојат шокови во смисла 
на климата, биодиверзитетот и набавката на храна, концептот на издржливост може да ни 
послужи како водечки принцип доколку се стави во еманципаторска рамка. Што ја дефинира 
издржливоста? Еден систем е издржлив ако продолжи да функционира по претрпен шок. Освен 
тоа, издржливиот систем избегнува шокови колку што може.

Издржливоста е многу повеќе од тоа едноставно да се биде цврст. Таа се однесува на социо-
еколошки системи што се способни да се реорганизираат без да ги изгубат својата функција 
и структура. Иако тоа не се препознава често, нашето глобално општество е социо-еколошки 
систем. Како што покажа кризата со ковид-19, целата човечка активност зависи од и влијае врз 
природните системи. Во таа смисла, природата стана соучесник. Веќе не може да се смета за 
статичка позадина или за ресурс што бесконечно треба да се експлоатира. Како што објаснува 
францускиот мислител Бруно Латур, природата и културата се испреплетени, па според тоа, за 
да се постигне едно издржливо општество, меѓу другото, треба да се почитува заемниот однос 
на општеството и природата.  

Издржливо општество е она кое може да се трансформира при промена на условите и да 
продолжи да овозможува неопходни услуги. На пример, помислете на една речна долина: во 
нови басени се собираат врнежи во текот на зимата за да се спречи поплава, додека во посуви 
лета, истите басени овозможуваат вода за локалните прехранбени системи. Уште поважно, еден 
издржлив систем е оној што активно предвидува и не се откажува од реакција кон тековните 
појави.
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Издржливоста опфаќа четири компонентни: кратка повратна спрега, модуларност, разноликост 
и социјален капитал. Првиот израз се однесува на тоа колку бргу сме соочени со последиците 
на нашите постапки. Долгите и кратките повратни спреги се проблем и за справување со 
климатските промени и за ширењето на нови болести. Во двата случаи, периодот помеѓу една 
причинска постапка и нејзините ефекти е релативно долг. Многумина со право се прашуваат 
зошто нашите општества би можеле одлучно да реагираат во врска со ковид-19 кога тоа не ни 
успеа со климатските промени. Сепак, реалноста е посложена. Додека бргу реагираме во оваа 
итна здравствена состојба, всушност, ковид-19 и климата се последици на истиот економски 
систем.

И за ковид-19 и за климатските промени виновник е економијата што е зависна од раст и која сè 
подлабоко навлегува во природата за да црпи суровини и да експлоатира земјишта. Со сечење 
на шумите за индустријализираното земјоделство се намалуваат живеалиштата на животните, 
со што тие се принудени да бараат храна во населените места. Паралелно на уништувањето на 
нивните екосистеми, лилјаците во Азија и во Африка сè почесто доаѓаат во контакт со луѓето.22 
Лилјаците се носители на многу вируси на кои самите тие се отпорни. Кога тие се во опасност 
поради уништување на нивните живеалишта, концентрацијата на вируси во нивните тела 
расте и тие стануваат позаразни. Накусо, еден економски систем базиран на експанзија и на 
екоколонијализам со децении ја уништува природата. Но, поради кратките повратни спреги на 
планетава, дури сега стануваат јасни неговите безмилосни последици врз здравјето и климата. 

Модуларноста истакнува уште еден фундаментален проблем во нашето општество. Еден 
модуларен систем се состои од неколку потсистеми што не се премногу меѓусебно поврзани, 
туку само онолку за да бидат доволно автономни. Економијата базирана на синџири за глобално 
производство во рацете на мултинационалните компании е токму спротивното. Многу западни 
земји веќе не се во можност да произведуваат заштитни маски. Во моментов Кина произведува 
околу половина од маските во светот: тоа е обратно од модуларноста. Модуларноста подразбира 
дека големо количество маски треба да се произведуваат на различни, релативно оддалечени 
места во светот. Американската компанија 3М, која е позната, главно, по нивните самолепливи 
ливчиња (post-it), но е и голем производител на маски, веќе покажа дека тоа е можно. Со 
глобализацијата на економијата ЗМ не ја затвори својата матична компанија во САД, туку 
дополнително изгради фабрики во Кина и во Јужна Кореја. Секоја фабрика има свој синџир на 
испорака, а матичната компанија исто така произведува компоненти неопходни за заштитните 
маски. Иако трите производствени единици претпочитаат да испорачуваат во регионите каде 
што се лоцирани, тие функционираат и на глобалниот пазар.

Автономните модули исто така помагаат да се обезбедат доволно резерви, што е критична 
слабост на неолибералните економии фиксирани на намалување на трошоците и на 
максимизација на профитот. Магацините од минатото се заменети со камиони, авиони и со 
бродски контејнери. Соочени со актуелната криза, вреди да се потсетиме дека иако земји 
како Белгија и Франција имаа стратешки резерви на маски за лице, тие ги потрошија поради 
штедливи политики. И зачестените патувања и транспортот ја поткопуваат модуларноста. Ако 
потсистемите се премногу меѓусебно поврзани, еден шок лесно може да се пренесе низ целиот 
систем. Еден систем со висок степен на модуларност има поавтономни компоненти, а шокот во 
еден потсистем помалку ќе ги оштети другите.23 Тогаш создавањето поавтономни циркуларни 
економии не треба да се потценува.
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Важноста на диверзитетот е позната од земјоделството: кога земјоделците одгледуваат 
само една култура, таа е чувствителна на штетници. Истата логика може да се примени врз 
економијата: еден пристап кон создавањето богатство, во случајов неолибералниот глобален 
пристап базиран на пазарот, претставува монокултура со сите ризици што таа ги подразбира. 
Поголемата поддршка за етичките претпријатија, како енергетските задруги24 и самостојните 
фарми25, овозможува економски диверзитет. 

Пролетта 2020 г., многу европски влади дознаа што значи да зависиш од глобалниот пазар. 
Владата на Белгија порача заштитни маски, но беше принудена да ја откаже нарачката кога 
добавувачите ја качија цената. Владата на Холандија врати огромно количество маски во Кина 
бидејќи нивниот лош квалитет би ги загрозил здравствените работници. Фаблабс (FabLabs) 
произведуваат пластични визири, што не се достапни на светскиот пазар. Во многу случаи, 
зголемување на диверзитетот значи мобилизирање капацитети за флексибилно производство. 
Новите машини, како 3Д принтери и силни компјутери, го прават ова многу подостапно денес 
одошто било пред 20 години.

Последната компонентна, социјалниот капитал, често се заборава. Тој се однесува на социјалните 
мрежи во нашето општество и на ресурсите што тие ги создаваат. Социјалниот капитал сега се 
покажува како особено важен: сетете се на осамените стари лица или на бездомниците. Тој се 
однесува на практична помош како и на вредности, како што се солидарноста и учествувањето. 
Токму социјалниот капитал беше под огромен притисок последниве децении и сега е одново 
откриен. Бројот на луѓе што сакаа да придонесат за време на кризата со ковид-19, како и 
на разни иницијативи, е огромен. Во Велика Британија, Националната здравствена служба 
побара волонтери за да им помогнат на 1,5 милиони ранливи категории граѓани со здравствени 
проблеми. Речиси веднаш, повеќе од половина милион луѓе позитивно одговорија на барањето; 
тие испорачуваа лекови до домовите, носеа пациенти на лекарски прегледи или едноставно 
телефонски им се јавуваа на луѓето за да се осигураат дека се добри. Во Белгија, задругата 
Партаго, граѓанска платформа за заеднички превоз со електрични автомобили, работи заедно со 
Фуд тимс (Food Teams), иницијатива што организира групи граѓани да купуваат здрава храна од 
локални земјоделци. Партаго и Фуд тимс спроведоа успешна кампања за собирање средства што 
ги поттикна луѓето да донираат сосема полни електрични батерии на волонтери кои, бесплатно, 
носат локални и свежи продукти до домовите на здравствените и на хуманитарните работници. 

За создавање издржливост од вакви размери потребно е повеќе од само промени на маргините. 
Глобалното затоплување е забрзано и биодиверзитетот е во опасност. Кризата со ковид-19 е повик 
за будење што му става крај на несигурното чекорење на таканаречените паметни земји. За тоа 
се неопходни промени во нашите земји, во Европа и на глобално рамниште. Според економистот 
Дани Родрик, една целосно глобализирана економија не оди рака под рака со демократска 
политика и со национален суверенитет. Четирите децении неолиберална глобализација ја 
лишија националната држава од нејзината суштина и ја занемарија демократската политика. 
Родрик предлага пресврт: нов фокус кон демократската политика и суверенитетот (тука ЕУ 
може делумно да ја преземе улогата на државите) за да се постигне делумна и демократска 
деглобализација. Деглобализацијата не мора да ги попречува размената на идеи и соработката. 
Среде урнатините од војната во 1944 г., сојузниците ги склучиле договорите од Бретон 
Вудс за строго регулирање на светската економија во однос на брзата реконструкција. 
Денес, за повеќекратните кризи со ковид-19, климата и биодиверзитетот потребна е социо-
еколошка регулатива што може да нè издигне од урнатините на неолибералниот глобализиран 
капитализам. Одамна е време да се овозможи квалитетен живот за сите во рамки на планетата, 
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а концептот на издржливост може да биде извор на инспирација за воспоставување на оваа 
нова социо-еколошка регулатива. 

6. Добар живот за сите

6.1 Ослободено време

Клучен аспект на еколошкото гледиште на нашето општество е неговиот критицизам кон 
продуктивизмот. Невозможно е да се одржи во ритам механизмот на зголемено производство 
и на потрошувачка; прекумерното работење и прекумерната потрошувачка покажуваат дека 
„повеќе“ не значи „подобро“. Повеќе работа за поголемо производство веќе нема смисла. 
Благодарение на автоматизацијата создаваме повеќе со помала работна сила, што ја зголемува 
структурната невработеност. Но, тоа не мора да биде така. Можете да погледнете од позитивната 
страна и да кажете дека нема сите да мораат да работат полно работно време. Има толку многу 
значајни и нешта што исполнуваат што може да се прават – во заедницата, во семејството, 
грижата едни за други или заеднички да се оформуваат соседството или светот. Оттаму, може 
да се инсистира на радикално намалување на времето што вообичаено се поминува на работа.

Бидејќи се справуваме со системски грешки, решението може да биде само во фундаментална 
промена (трансформација) на постојниот систем. Ова, помеѓу другото, значи различен поглед 
врз работата, подалеку од доминацијата на платената работа. „Работа“ не е синоним за „работно 
место“, исто како што „правото на ’работно место‘/’дневница‘ не е исто со „правото на доход“. 

Овие прашања стануваат порелевантни како што стабилното работење 40/40 во фабрика (40 часа 
неделно во текот на 40 години) е заменето со пазар на трудот што се одликува со флексибилност, 
еднодневни договори и договор за нула часови, минимални задачи на дигиталните платформи, 
од кои сите водат кон поризични и понесигурни форми на работа, а оттаму и на егзистенција. 
Во исто време, дигитализацијата и роботизацијата ги заменуваат постојните работни места во 
речиси сите сфери на општеството. Ова подразбира дека еден од важните прогресивни предлози, 
пократка работна недела и споделена платена работа (што ќе го објасниме подоцна), треба да 
бидат проширени со теми како пристојна работа и безбедност на пристојниот живот независно 
од тоа дали е некој моментално активен на пазарот на трудот.

Со цел да се добие навистина трансформативно решение, заедно со Андре Горц разликуваме 
три типа работа. Најпрво, она за што вообичаено говориме: платена работа или наемна работа. 
Мора да заработуваме за живот и затоа работиме од економски причини. 

Тоа подразбира активности поврзани со 
грижа што ќе ни овозможат да живееме, како 
што се подготовка на храна, воспитување 
деца, грижа за болните и за старите 
лица итн. Жените сè уште го извршуваат 
поголемиот дел од овие задачи, а голем 
дел од нив се неплатени. Третата форма на 
работа се самостојните активности. Нив 

Овие три типа работа истакнуваат 
дека од перспектива на екологистите, 

заедничката работа не е само 
неопходна како компензација за 

работните места изгубени поради 
автоматизацијата.
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ги изведуваме слободно, како цел сами по себе. Тоа се активностите што сметаме дека нè 
збогатуваат, имаат смисла и се причина за среќа: свирење на некој музички инструмент, 
волонтирање, лично производство или поправка итн. Овие активности се исто така „работа“. 
За нив се потребни напор и специфично знаење, како и доволно време. Истата активност може 
да биде стресна и неподнослива или пријатна, во зависност од тоа дали сте под стрес поради 
недостиг на време или го правите тоа во слободно време, во соработка со други или при делење 
задачи на доброволна база.

Овие три типа работа истакнуваат дека од перспектива на екологистите, заедничката работа 
не е само неопходна како компензација за работните места изгубени поради автоматизацијата. 
Радикално одбирајќи да бидеме платени за помалку часови и развивајќи самостојни активности, 
можеме да му дадеме смисла на намалувањето на часовите наемна работа предизвикано од 
технолошкиот напредок. Во тој поглед, прогресивното намалување на работните часови може 
и да биде предуслов за прераспределба на наемната работа помеѓу оние кои сакаат да работат, и 
за поправедна прераспределба на неплатената работа во приватниот живот така што жените ќе 
добијат повеќе време за себеси. Само тогаш ќе ја спречиме зголемената поделба во општеството 
и во смисла на богатство и приход, како и помеѓу оние со добри работни места, кои ги има сè 
помалку, и оние со несигурна и привремена работа, кои ги има сè повеќе.

Ова гледиште може да се претстави како триаголник: секако, самостојните активности се 
на врвот. Главниот концепт во тој поглед е ослободеното време. За да го разбереме тоа ќе го 
проучиме нашето современо општество. Семејствата и оние со сигурни работни места и со 
пристоен приход, следат шестнеделен ритам. На пример, по одморот на крајот од годината, се 
враќаме на работа полни со енергија, сè додека не отидеме на скијање или на планинарење во 
рана пролет. Потоа, по нови шест недели на работа (или на училиште), се радуваме на уште еден 
одмор околу Велигден. Па, има уште шест недели до миниодморот на крајот од мај, а потоа и 
до летниот одмор. Втората половина од годината е идентична. Оваа таканаречена немилосрдна 
конкуренција на „зафатен со работа“ се компензира и се пресликува во нашето таканаречено 
слободно време. Замислете разговор со колегите, при што велите дека не сте биле во најновиот 
ресторан, или дека никогаш не сте посетиле некој друг град итн. Во ваков свет, кој придава 
важно значење на изборот како го поминуваме слободното време, вие сте само губитник...

6.2 Роботи ја создаваат нашата вредност

Поради структурна невработеност, во комбинација со исчезнувањето на работни места поради 
роботизација, споделувањето работа само по себе нема да биде доволно за да овозможи 
пристоен приход за сите. Автоматизацијата создава поделби помеѓу социјално создаденото 
богатство и она што луѓето го заработуваат со наемна работа (како и приходот од данок на доход 
што го добиваат државите). Тоа е една од причините за подемот на изнајмувачката економија, 
базирана на права од приватна интелектуална сопственост и на други концентрирани наеми (на 
пример, недвижнини). Замислете земја каде што во фабриките работат само роботи: тие може 
да создадат големо богатство, при што ниту еден работник нема да добие хонорар. Се разбира, 
оваа екстремна ситуација никогаш нема да се оствари, но предизвикот е јасен.

Оттаму, решението за она што го овозможува основата на „безбедносниот пакет на XXI век“ 
е комбинација од споделување работа и универзален основен доход. Ако економијата повеќе 
не може секому да гарантира пристојна работа, предизвикот лежи во тоа да се стимулираат 
работни места надвор од капиталистичката економија кои би ги опфатиле сите луѓе. Преку 
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автоматизацијата, наемната работа повеќе не може да биде најважниот дел од сечиј живот – ако 
е тоа нешто што би го посакале (се разбира, платената работа останува важна и треба да биде 
исполнителна и да им овозможува на работниците автономија во работењето). Според тоа, 
важно е да се поддржат луѓето во осмислувањето на нивните сопствени активности.

Ова може да доведе до создавање на 
идентитет што е помалку базиран на наемна 
работа и на потрошувачка. Потоа, луѓето 
ќе станат дел од едно општество базирано, 
повеќе одошто е сега, на нивните лични 
активности а не на потрошувачката или 
на активностите поврзани со работата. 
Говориме за места и за иницијативи во кои 

луѓето создаваат можности да преземат одговорност за сопствениот живот и за нашата глобална 
како и за локалната животна средина. Повеќе време значи поголема креативност и иновативни 
идеи. Од тоа се изродува нова верзија на еманципација која ја нарекуваме еманципација од трет 
ред. Се однесува на граѓани што израснале во време без отежнувачките врски во семејството, 
селото или парохијата. Тие ја ценат својата слобода, но чувствуваат и разбираат дека нема светла 
иднина без заеднички акции чија цел е нов тип на сигурност. Тие сфаќаат дека потрошувачкото 
општество нема да овоможи таква иднина, а вербата во власта и во Европската Унија е мала.

Нова цел би можела да биде да ги збогатиме нашите животи со активности што не мора 
задолжително да се вклопат во капиталистичкиот модел на профит и раст, што ќе бидат 
поврзани со негување на нашата животна средина наместо да ја преполнуваме со уште повеќе 
нешта. Тоа можете и да го наречете создавање нови културни соништа. Во XX век, автомобилот 
беше мојата слобода. Можеби велосипедот ќе биде симболот на слободата во XXI век – 
вклучувајќи ја и кујната на две тркала, со која може да уживате во вкусна супа од блиската 
зеленчукова градина и да научите да си го поправате велосипедот. Можеби звучи нереално, но 
така звучеше и заедничкиот превоз со автомобил пред десет години.

Се разбира, платената работа останува важен дел во животот на многу луѓе. Вредните работни 
места, освен приход, на луѓето им овозможуваат сатисфакција и значајни социјални контакти. 
Накусо, станува збор за пронаоѓање добра рамнотежа помеѓу трите форми на работа. Во 
моменталнава ситуација, личните активности сè уште се недоволно застапени. Можни се 
силни социоекономски придобивки, особено со иницијативи што опфаќаат споделување добра.

6.3 Работење на поинаков начин за подобар свет

Луѓето со поголеми приходи генерално имаат поголем еколошки отпечаток. Замислете: по 
напорен работен ден, се наоѓате во супермаркет без ни малку енергија за свесен избор. Па 
земате јадење подготвено за консумација со состојки чие потекло не ви е познато. И погодете 
што: не сте само вие. Од една страна, гледаме многу реклами за прекрасни кујни, а од друга, 
рафтовите со јадења што се приготвуваат во микробранова печка само се зголемуваат. Истата 
дилема важи и за транспортот: сакаме да земеме велосипед, но ако автомобилот ни е пред 
врата, лесното решение е примамливо. И иако има брз воз од Брисел до Барселона, авионот 
има поголем успех. Сè додека еден тип работа, платената работа, доминира во нашиот живот, 
еколошки чувствителната работа за грижата, заедницата и за животната средина, како и 

Оттаму, решението за она што го 
овозможува основата на „безбедносниот 

пакет на XXI век“ е комбинација од 
споделување работа и универзален 

основен приход.



Слободата и безбедноста во еден комплексен свет56

екосвесната потрошувачка ќе останат второстепени. Ова доведува до социјална поделба и до 
зголемен еколошки отпечаток поради потрошувачка.

Колку часови работиме е јасно поврзано со нашето влијание врз животната средина. Една 
анализа на OECD во триесет земји ја покажува врската помеѓу подолгиот работен ден и 
поголемото влијание врз животната средина. Земјите во кои луѓето работат подолго имаат 
повисоки нивоа на штетни емисии и на загадување. Онаму каде бројот на часови на наемна 
работа на годишно ниво опаѓа за 10 проценти (половина ден неделно), отпечатокот на CO2 се 
намалува за 15 проценти. Од друга страна, ако работиме повеќе часови за дневница, исто така 
произведуваме повеќе добра и услуги. Потоа, тие мора да се промовираат, да се продадат и да 
се консумираат, поради што економската машина работи побрзо, со повисока потрошувачка на 
енергија и на суровини, што создава повеќе отпад и стакленички гасови.26 

Решението е да се оди подалеку од потрошувачката преку воспоставување нова размена 
помеѓу времето и парите. Слоганот „среќата не е во парите“ е научно поткрепен. Од ниво на 
определен доход, квалитетот на животот веќе не се зголемува. Земји како Костарика и Уругвај 
имаат висок квалитет на живот со многу понизок просечен доход (и уништување на животната 
средина што е поврзано со него) одошто многу западноевропски земји. Освен зголемување на 
енергетската ефикасност и онаа на ресурсите, мора да го намалите и бројот на часови на наемно 
работење претворајќи го растот на продуктивноста во време наместо во рента или пари. За 
време на социјалниот капитализам, растот на продуктивноста резултирал со повисок профит 
и со повисоки дневници. За време на неолиберализмот, растот на продуктивноста главно ги 
зголемил платите на оние што и онака најмногу заработуваат и рентата на богатите. Резултатот 
од тоа е огромна нееднаквост.

Од оваа перспектива, се залагаме за триесетчасовна (платена) работна недела како нова 
нормалност, како што промовираат феминистичките движења како Фема. Просечната работна 
недела на жените денес ни служи како појдовна точка: жените повеќе сакаат да работат 
скратено работно време за да можат да ги комбинираат своите работни обврски со оние 
поврзани со грижата за домот. Фема нагласува дека само пократка платена работна недела 
овозможува добра комбинација на сите улоги во нашиот живот: платена работа, волонтерска 
работа, грижа во и надвор од семејството и личен развој. Таа овозможува платената работа да 
биде прераспределена така, што што е можно повеќе луѓе би работеле за хонорар или би биле 
самовработени и никој не би бил преуморен.

Во нашиот предлог, со ова радикално намалување на работните часови не би се задржал 
истиот месечен хонорар. Секако, тоа не треба да влијае на луѓето со ниски и средни примања. 
Системите за прераспределба мора да се осигураат дека социјалната нееднаквост се намалува 
и дека секој има пристоен доход за да живее квалитетно. Еден важен фактор е универзалниот 
основен доход (UBI) како дел од новиот безбедносен пакет. 
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6.4 Безбедност: повеќе од основен приход

Многу од поборниците на универзалниот основен доход го сметаат за решение на сите 
социјални проблеми. Противниците често ја оспоруваат неговата достапност како главен 
контрааргумент. И двете групи грешат: основниот доход не е предлог за зајакнување на 
актуелната социјална држава од XX век. Таа е дел од социјалниот договор од XXI век што сè 
уште треба да го развиваме. Основниот доход се разликува од класичната социјална помош (на 
пример, најниската плата) на три начини. Тој е строго индивидуален, одвоен од други приходи 
и безусловен (нè ослободува од барањето да бидеме достапни на пазарот на трудот). За Филип 
ван Паријс, основниот аргумент за основниот доход не е солидарноста, туку правдата: тој 
претставува праведна распределба на богатството што како општество сме го создавале со 
генерации.

Основниот доход ги засилува и слободата и безбедноста. Ја зголемува личната автономија да 
се избере слободно кои активности сакаме да ги извршуваме. За луѓе со несигурни или ниски 
приходи, основниот доход значи побезбедно да се чувствуваат во несигурни времиња. Тој 
вметнува заштита и социјална иновација во една нова форма на социјална заштита. Освен тоа, 
основниот доход дава одговор на критицизмот на Полањи кон комодификацијата на трудот: 
не станува збор само за тоа дека луѓето се комплетно зависни од пазарот на трудот за нивната 
егзистенција. Основниот доход им дава можност на луѓето да преговараат на пазарот на трудот. 
Дополнително, основниот доход овозможува нови стартап активности без од нив да оствари 
голем приход. Најпосле, основниот доход го издвојува приходот од работата. Ова е важно во 
светло на автоматизацијата што се заканува да направи многу работни места непотребни.

Целосната замена на социјалната сигурност со (висок) основен доход, како што сугерираат 
неолибералите, е лоша идеја: тоа би ги поништило социјалните односи на моќ создадени 
по децении социјална борба. Може да ги критикувате синдикатите, но тие функционираат 
како гаранција за социјалните права на вработените. Основниот доход ве тера да сонувате... 
Замислете секој месец на вашата сметка да добивате 2.000 евра. Во јуни 2016 г., Швајцарците 
гласаа за тоа на референдум, со петтина од гласовите за. Таквиот висок износ реално не може 
да се исплати. Се поставуваат две важни прашања. Прво, дали е неопходен толку висок износ 
за да овозможи добар живот за сите? Второ, дали една проста сума пари се поврзува со целта 
да се зголемат човечките можности? Одговорот е поврзан со тоа какви видови поддршка им 
овозможуваме на граѓаните. Да земеме два примери.

Прво, да претпоставиме дека од утре ќе воведеме основен доход од 1.000 евра месечно. 
Според тоа, власта тврди дека може помалку да инвестира во одредени сектори како што е 
образованието. Тоа можеби звучи веродостојно, но видете ја Велика Британија како ни покажува 
до што може да доведе неолибералната политика дури и без основен доход. Во времето кога 
младиот Дејвид Камерон одел на факултет, високото образование било сè уште бесплатно. Во 
1998 г. беше воведена школарина, којашто постепено достигна повеќе од 9.000 британски фунти. 
Кој е во предност? Студентот што не требало да плати школарина или студентот кој треба целиот 
свој основен доход да го потроши на студии додека власта ја поскапува секоја сфера од животот? 
Накусо: кога се воведува основен доход додека јавните услуги се намалуваат, а основните услуги 
поскапуваат, може да изгубите повеќе одошто заработувате. Всушност, вашиот основен доход 
ќе послужи да го отплаќате вашиот студентски кредит со години. Тоа е нешто што е одлично 
за банките. А тоа е причина да бидеме многу внимателни во врска со неолибералните предлози 
за основниот доход што ќе доведат до уште поголема нееднаквост и поделби.
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Колкав треба да биде месечниот основен доход? Историјата нè учи дека најтешкиот чекор на 
една социјална или фискална мерка е да се воведе некој принцип. Откако ќе биде воведен, 
постепено може да го зголемувате износот. Тоа е апел за навидум низок износ, но сè на сè 
тоа е огромен износ, бидејќи секој возрасен има право на него. Да бидеме на чисто, ние 
предлагаме основен доход од 500 евра месечно за земја како Белгија, при што би се задржала 
социјалната безбедност (дополнителни придобивки во случај на болест и невработеност, итн.). 
Тоа го прошируваме со два дополнителни елементи во еден безбедносен пакет ориентиран 
кон иднината. Тие се неопходни бидејќи еден износ на пари не кажува многу за суштинските 
еманципаторски можности како што се образованието или медицинската нега.

Во нашето општество на информации образованието е машината или прагот за еманципација. 
Со основен доход од 500 евра месечно, може да се запишете на факултет во Белгија и да си 
ги платите студиите. Но, ако воведувањето оди заедно со комодификација на образованието, 
тогаш основниот доход ви дава многу мали овластувања. А образованието е многу повеќе од 
факултетот. Истражувањата ја нагласуваат суштинската важност на добрата грижа за децата, 
особено за децата од обесправените групи. Општество кое сака на своите членови да им 
гарантира најголема можност за личен развој нуди и обезбедување еманципаторско и бесплатно 
образование и грижа за децата.

Конечниот додаток кон гаранцијата е достапност на квалитетна медицинска нега, со бесплатна 
основна нега. Без ова, повторно би се јавила една многу егзистенцијална форма на несигурност: 
идеја дека општеството нема да се грижи за вас кога ќе се разболите. Нема непотребно 
луксузирање во време кога власта опседната со штедење особено цели кон социјална безбедност.  

Зошто ваков износ од 500 евра месечно во земја како Белгија? Тој покрива околу четвртина од 
нискиот до просечен приход. Овој износ ја компензира загубата на дневници што произлегува 
од преминот кон триесетчасовна работна недела, со тоа што се осигурува најниските приходи 
да се зголемат. Во Франција студиите покажале дека сличен основен доход може да доведе до 
јасно подобрување на најнискиот доход во земјата, без дополнителни трошоци и одржување 
на најважните социјални служби.

Последново е многу важно. На луѓе во сиромаштија не им помагате само со пари. Ако 
значително ја зголемите нивната моментална минимална плата но ја намалите социјалната 
заштита на многумина ќе им биде полошо. Тоа е поради тоа што се работи и за психолошка 
помош, справување со зависности, посредување со долгови, обуки за наоѓање работа, земање 
учество во културни активности и слично.

Основниот доход се состои и од национален и од европски елемент. Ова исто така се вклопува 
во изградбата на систем за социјална заштита ориентиран кон иднината што излегува од рамките 
на национална држава. Првиот елемент би можела да биде европската дивиденда. Таа на секој 
жител на Европската Унија би му овозможила месечен приход од 200 евра. Овој износ може да 
варира во согласност со куповната моќ на разни земји – на пример во Белгија 250 евра месечно, 
а во Романија 150 евра месечно. Постојат легитимни причини за ваквата дивиденда. Првата се 
однесува на еврозоната. Од почеток, економистите тврдеа дека монетарната унија без фискална 
солидарност е нестабилна. Дивидендата, исто така, ги зголемува можностите за живот на луѓето 
во посиромашните, периферни делови на Европа. Тоа ќе ги намали економските причини за 
мигрирање во побогатите делови. Конечно, во моментов на Европската Унија ѝ недостига 
неопходната легитимност со нејзиното население. Ако Европската Унија сака да поддржи 
една грижлива Европа, тогаш е неопходна социјална политика. Оваа европска дивиденда би 
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поддржала национални системи за социјална заштита. Ако една земја исплаќа минимална 
плата од 800 евра, тогаш основниот доход од 200 евра би го финансирала Европа (не вкупно).

Вториот елемент, во случајов за износ од 250 евра, се финансира национално. Тоа подразбира 
повисок износ, но тоа е изводливо, бидејќи е дел од постојни социјални придобивки 
кофинансирани од повисоки приходи (со промена на даночниот систем).

6.5 Роботи наместо работни места? 

За роботизацијата можете да прочитате и утописки пораки и предвидувања за крај на светот. 
На пример, роботите би можеле да преземат половина од нашите работни места. Тоа е силен 
аргумент и за пократка работна недела и за универзален основен доход. Ако роботите ни 
ја преземат работата, ние сè уште ќе создаваме богатство, но повеќе нема да можеме да го 
прераспределуваме преку платена работа. Како што исчезнуваат работните места корисно е да 
се поделат преостанатите работни места на што е можно повеќе луѓе. 

Но, дали е реалистично ова екстремно сценарио? Бранови на автоматизација секако уништувале 
работни места во минатото, помислете само на автомобилската индустрија. Сепак, со развојот 
од производно до услужно општество, исто така биле создадени и многу работни места. 
Во повеќето индустријализирани земји, релативно малку луѓе заработуваат произведувајќи 
автомобили, но повеќето сепак можат да си купат автомобил. Овој пример покажува дека 
автоматизацијата може да го наруши пазарот на трудот така што ќе предизвика намалување 
на одреден тип работни места. Од седумдесеттите години наваму, сведоци сме на остар пад 
на бројот на пристојни работи места за нискоквалификуваните луѓе. Не е изненадување 
што многумина од нив се сметаат себеси за губитници на глобализацијата и сметаат дека 
традиционалните политички партии повеќе не ги претставуваат нив. Да се задржиме на овој 
пример, заедничкиот превоз со автомобил бргу расте, што носи промени и отвора можности. 
Што ако, на пример, сè повеќе луѓе не купуваат автомобили и парите што ќе ги заштедат 
притоа ги инвестираат во локалната економија, како за одржување на нивната градина или 
за бојосување на куќата? Овој мал пример покажува дека од еволуцијата на поколаборативна 
економија немаат придобивки само висококвалификуваните луѓе, особено ако даночното 
оптоварување го префрлиме повеќе врз капиталот и еколошките такси врз работната сила.

Но, да сме на чисто, дигитализацијата и роботизацијата ќе предизвикаат намалување на 
работните места. Во исто време, ни претстои многу работа за да го направиме нашето општество 
онакво какво што сакаме да биде во иднина. Можат ли роботите да ги направат куќите 
енергетски ефикасни така што ќе постават изолација на покривите и на фасадите? Можат ли 
да постават фотонапонски панели на нашите покриви? Истото важи и за размонтирање или за 
обновување во циркуларната економија кон која се стремиме. А дали некогаш ќе отидеме на 
локалниот пазар за да си поразговараме со некој робот? Човечкиот контакт е исто така несомнен 
фактор во комерцијалните дејности.

Наместо да ги бараме можните ефекти на глобализацијата, подобро е да ги смениме нештата 
од корен. Промената кон социо-еколошко општество нуди многу можности за создавање нови 
работни места, вклучувајќи ги оние за нискоквалификуваните но и за технички обучените лица. 
Во исто време, многу поголемо внимание треба да се посвети на квалитетот на работните места 
и кон тоа да се задржат пристојните работни места. Ова нè води кон еден друг важен дел од 
безбедносниот пакет, како што беше порано во XX век и како што мора да остане и во иднина.
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6.6 Несигурни работни места: флексибилност и дигитализација

Во повоениот период на економскиот раст и силната регулатива, западните општества успеаја 
да овозможат безбедни работни места за повеќето работници, при што тие работеа полно 
работно време за ист работодавач со предвидливи работни часови, дневници и придобивки. 
Ова радикално се смени во седумдесеттите години. Самите работници повеќе сакаат да го 
сменат работното место за ново, повозбудливо, дури и кога заминуваат од стабилна позиција. 
Во исто време, власта, во различна мера, го дерегулираше пазарот на трудот овозможувајќи им 
на работодавачите поголема флексибилност. Паралелно на ова, глобализацијата, исто така, ја 
зголеми конкурентноста со меѓународните синџири на производство; во комбинација со новите 
информациски и комуникациски технологии, денес повеќе од кога било претходно компаниите 
можат да преместуваат производствени капацитети од една земја во друга и да аутсорсираат 
повеќе обврски насекаде во светот.

Додека тоа отвори нови можности за некои работници, во исто време сè повеќе луѓе во Европа денес 
имаат несигурни работни места, слично на состојбата што веќе подолго време е присутна во голем 
дел од остатокот од светот. Сè повеќе луѓе во Европа денес имаат привремена работа, договори 
со нула часови или недоволно платена работа, така што, за жал, сега Европа има зголемен број на 
сиромашни работници (луѓе што не можат да се прехранат работејќи само една работа).

Во овој контекст, автоматизацијата не само што создава нови можности, туку и се заканува да 
создаде уште повеќе ризични и несигурни работни места. Како што забележува еден прецизен 
набљудувач на синдикатите: „Несигурната работа стана начин на живот за премногу луѓе. 
Злоупотребата на агенциските договори стана бизнис-модел што го зголемува акционерскиот 
профит, додека хонорарното работење и економијата на работењето на дигиталните 
платформи воведуваат нова технологија кон стариот проблем на лоши работодавачи кои 
сакаат да ги избегнат своите одговорности кон работниците и кон нивните права.“

Новите технологии на радикален начин го менуваат начинот на којшто е организирана и 
регулирана работната сила. Новата сè поголема класа на дигитални работници е сè помалку 
вработена во компании со полно работно време и стабилна позиција. Сè повеќе компании 
не бараат работници туку клик-работници, што значи дека работниците од целиот свет се 
натпреваруваат на интернет за (мали) работни задачи. Ова го намалува досегот на регулативата 
во однос на работните часови, минималната дневница, боледувањата, пензиите итн. Тоа е еден 
од факторите што ја уништуваат средната класа. Тоа е исто така поврзано со фактот што поради 
дигитализацијата и автоматизацијата се појавуваат глобални компании чија цел е да постигнат 
монопол и огромен профит со релативно малку вработени. Некои од нив (Убер, Ербиенби) 
намерно одбиваат национални регулативи и ги користат сите средства за да го избегнат плаќањето 
даноци и на тој начин ја уништуваат финансиската основа на националните системи за социјална 
заштита. Оваа еволуција, пак, води до зголемена недоверба на населението кон нивната власт.

Ова нè враќа на почетокот од овој есеј со примерот на работниците во Деливеру – дали се 
тие новите дигитални робови? Секоја година, сè повеќе потрошувачи користат дигитални 
платформи како Убер, Кликворкер (Clickworker) и Таскрабит (Taskrabbit), а бројот на луѓе што се 
обидуваат да заработат од нив исто така бргу расте. Но, споредете еден возач на Убер со такси-
возач вработен во обична компанија: тој мора да го користи својот личен автомобил, самиот си 
плаќа осигурување, нема гаранција за работа, не си ги познава „колегите“ и не знае ништо за 
потенцијалните клиенти. Тој е пример за преминот од солидарна работна сила кон солитарен 
дигитален работник. Работните места во многу сектори се (или би можеле да бидат) разложени 
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на помали задачи и да му бидат дадени на оној 
што ќе понуди најниска цена, кој потоа ќе се 
смета за самовработен со малку права и уште 
помала сигурност или стабилност.

Ова нè враќа кон суштинскиот елемент на овој 
есеј: перспективата на Полањи за Големите трансформации. Нестабилните технологии не само 
што го менуваат начинот на кој произведуваме нешто, туку и водат до радикални промени на 
пазарот на трудот, на достапноста и на организацијата на работните места и го преиспитуваат 
постојниот режим на нашите национални социјални држави со систем за социјална заштита 
изграден врз вработување со полно работно време во стабилни и локализирани услови. 

Концептите на социо-еколошката трансформација и на Индустриската револуција ни 
овозможуваат да ги замислиме радикалните општествени промени кон кои одиме. Ќе мора да ги 
адаптираме нашата економија, пазарот на трудот и социјалната држава во однос на динамичната 
светска економија што се менува. 

Една индустриска револуција им овозможува на пазарните сили, со употреба на нови 
технологии но и на односи на моќ поврзани со новите начини на производство, да се ослободат 
од постојните регулативи и да ги раскинат основните социјални врски. Ова прво движење за 
раскинување секогаш предизвикува и второ движење: луѓето и организациите сакаат да ја 
заштитат социјалната структура, овозможувајќи противтежа на пазарните сили и развивајќи 
нови начини за нивно регулирање. Сега задачата повторно е да се добие демократски одговор 
што може да победи. За тоа мора да создадеме нови форми на безбедност така што ќе создадеме 
нови, силни форми на демократска регулатива со цел одново да ја интегрираме новата 
индустриска економија во демократското општество.

Како можеме демократски да одговориме на овие предизвици? Кои нови форми на регулативи 
може да се вклопат во новата економија? Јасно е дека Европската Унија е скалата на која 
поголемиот дел од оваа нова регулатива треба да се развие во дијалог со националните влади. 
Потребни ни се нови политики и регулатива на пазарот на трудот, фискалната политика и 
иновативна социјална безбедност. Ова е поврзано и со важноста на активностите во врска со 
грижата и со новите форми на самостојна работа (или, со други зборови: декомодификација 
и помал консумеризам). Веќе смисливме некои од овие елементи: пократка работна недела, 
универзален основен доход, квалитетно образование за сите граѓани и пристапна медицинска 
нега. Сега треба да обезбедиме заштита и добробит за луѓето што работат хонорарно и во 
економијата на дигиталните платформи, како и во другите, веќе премногу дерегулирани сектори.

По иницијалниот период на обеземеност од екстремно брзи промени (Убер се појави на пазарот 
во 2010 г.), научниците, синдикатите и прогресивните политичари сега ги анализираат неговите 
ефекти и осмислуваат соодветен одговор. Предизвикот овде не е борба против технолошкиот 
напредок, туку негово усовршување и работа со цел да се постигне одржливо општество 
со пристојни работни места. Како изгледа регулаторната рамка што може да им гарантира 
основни социјални права на оние што работат на дигиталните платформи? Во еден скорешен 
напис, истражувачите ги навеле главните предизвици со кои се соочуваат оние што работат на 
дигиталните платформи како: „ниски хонорари, недостиг од работа и трка до дното во случајот 
на нискоквалификуваните виртуелни работници“. Како можат работниците да се борат за своите 
права кога работодавачите (или дигиталните платформи) едноставно можат да одберат да не 
им дадат никакви задачи или часови следната недела?

Концептите на социо-еколошката 
трансформација и на Индустриската 

револуција ни овозможуваат да ги 
замислиме радикалните општествени 

промени кон кои одиме.
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Во декември, 2016 г., мрежата на европски и северноамерикански синдикати, трудови 
конфедерации и работнички организации се состана и упати апел за меѓународна соработка 
на работниците, работничките организации, клиентите на дигиталните платформи, нивните 
оператори и регулатори да обезбедат коректни работни услови и учество на работниците 
во управувањето со сè поголемиот број дигитални работни платформи. Во нивната т.н. 
„Франкфуртска декларација за работењето на дигиталните платформи“ тие велат: „Бизнисите, 
работниците и регулаторите имаат заеднички интерес да обезбедат придобивките 
од глобализацијата да се споделат во целост и еднакво – а работничкото учество во 
управувањето со работата е историски докажан механизам за тоа.“ Половина година 
подоцна, научниците објавија „Манифест за реформа на економијата на хонорарното работење“. 
Авторите точно наведуваат дека расправата за економијата на дигиталните платформи е блиско 
поврзана со создавањето квалитетни работни места. Голем дел од компетитивната предност 
на новите платформи (апликации) произлегува од фактот што тие не исполнуваат работни или 
регулативи за социјална безбедност (на пример, ниски дневници).27 

Бидејќи се наоѓаме во транзициски период, сè уште не можеме да создадеме исцрпна нова 
регулаторна рамка. Но, разни студии и декларации укажуваат на истите важни прашања што 
треба да се опфатат.28 Според нас, следниве шест аспекти се важни:

1. Транспарентност на платформите. Како ние, како демократско општество, може да 
прифатиме дека компаниите што се претставуваат како „само дигитална платформа“ 
функционираат во целосна тајност? Ако податоците за дигиталните работници би се 
споделиле со трудовите инспекторати, со работниците и со трговските синдикати, тоа би 
овозможило засилување на трудовото право. Ако компаниите како Ербиенби се обврзани 
да бидат транспарентни, владите би овозможиле тие да плаќаат точен износ на данок.

2. Прашањето на еден вид на политика за минимална дневница. Можеме ли да прифатиме 
дека луѓето добиваат работни задачи од дигиталните платформи за кој било износ? Не 
води ли ова кон трка до дното, при што луѓето се натпреваруваат за задачи со работници 
од целиот свет, работејќи за помалку од евро за час, без никакво социјално осигурување?

3. Појаснување на статусот на оние што работат на платформите и овозможување на 
регулаторите да ја адаптираат регулаторната рамка што се однесува до работничките права. 
Дали оние што работат на платформите се во работен однос со дигиталната платформа? 
Ако не се, дали е тоа некоја трета форма на вработување (блиска до самовработување)? 
Како можеме да им дадеме значително повеќе моќ за да преговараат за условите за 
услугите со клиентите?

4. Сигурност дека оние што работат на платформите имаат пристап до социјална 
заштита независно од работниот статус. Тоа треба да опфаќа осигурување во случај на 
невработеност, здравствено осигурување, пензија и компензација во случај на болест или 
повреда на работното место. Што се случува кога, на пример, еден студент, кој работи 
за Деливеру, има сериозна сообраќајна незгода на својот велосипед и остане инвалид до 
крајот на животот?

5. Прераспределба на ризикот од недостиг од работни задачи. На пример, што ако по месеци 
активно работење, Убер повеќе не им нуди работа на одредени возачи? Една можност би 
била да се побара од овие дигитални платформи да имаат опција за осигурување. Прашањето 
на несигурност на работата исто така се поврзува со развој на други сектори, како на пример 
т.н. договори за нула часови, при што работниците имаат договор и според тоа обврска да 
одат на работа ако и само ако работодавачот им даде работни задачи.

6. Работниците мора да добијат шанса да ги бранат своите интереси, да имаат право на 
организирање и преговарање за колективни договори со операторите на платформите и/
или клиентите (доколку е можно, во соработка со трговските синдикати).
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Се разбира, овој список не е исцрпен, но веќе содржи компоненти на еден нов социјален договор 
за дигиталната ера, заедно со другите сектори што се подложени на екстремна дерегулатива. 
На пример, во 2016 г., Нов Зеланд ги забрани договорите со нула часови, а во исто време, го 
продолжи платеното родителско отсуство и воведе построги санкции за работодавачите што 
ги прекршуваат минималните стандарди за вработување.29 

Во меѓувреме, Европската Унија создаде „Европска агенда за колаборативна економија“. Во 
јуни 2017 г. Европскиот парламент усвои резолуција со која се бара да се создаде регулаторна 
рамка на ЕУ што ќе гарантира висок степен на заштита на потрошувачите, додека во исто време, 
ќе инсистира на даночно усогласување и на работничките права. Резолуцијата ја нагласува 
исклучителната важност на заштитата на работничките права при колаборативни услуги: 
„Прво и најважно, право на работниците да се организираат, право на колективен договор 
и дејност, во согласност со националните закони и практики“. Од Комисијата се бара да ги 
пополни регулаторните дупки во сферата на вработувањето и на социјалната безбедност. Иако 
резолуцијата не е ни блиску до обврзувачка регулатива, таа е важен прв чекор, нејзиниот текст сè 
уште се темели на премисата дека зголемената компетитивност води до подобро општество, при 
тоа занемарувајќи го фактот дека далеку подобра опција би била да се стимулира соработката. 
Тоа е целта на новото движење Кооперативна платформа (на пример, стимулирање на такси-
возачите да создадат своја дигитална платформа организирана како задруга).

6.7 Нов безбедносен пакет за XXI век

Вистинската безбедност произлегува само од големиот процес на трансформација во социо-
еколошко општество. Роботите нема да ја направат оваа голема промена за нас. Таа може да биде 
резултат само на свесен политички проект што активно ќе опфати многу луѓе. Луѓето што живеат 
во услови на несигурност можат едноставно да одберат да не учествуваат. Оттаму, најдовме 
нова структурна рамка што им овозможува на луѓето слобода и безбедност. Триесетчасовната 
работна недела ги ослободува луѓето од прекумерно работење. Универзалниот основен доход 
би можел да ги замени комплицираните системи на временски кредит и отсуство од работа 
поради грижа за член на семејството. Тоа би бил поправеден систем бидејќи е достапен и за луѓе 
што не се активни на пазарот на трудот. Така, тој создава време за лични активности за секого, 
отворајќи можности за личен развој и за иницијативи на ниво на заедницата. Според тоа, тој 
овозможува простор за создавање различна иднина, заедно со другите, притоа намалувајќи го 
степенот во кој секоја иницијатива треба да биде финансиски исплатлива.

Гледиштето изнесено овде е во согласност 
со концептот на револуционерниот 
реформизам: разни системски промени што 
меѓусебно се засилуваат и се забрзуваат. 
Ако на работа се чувствуваме подобро, ќе 
можеме да ја комбинираме нашата работа 
без стрес со семејниот живот, а сепак да 
имаме простор и време да бидеме дел од 

граѓански иницијативи. Бидејќи таквите активности се забавни и имаат смисла, тие го прават 
нашиот идентитет помалку зависен од производство и потрошувачка. Ако споделувањето 
иницијативи ни овозможува да направиме повеќе со помала куповна моќ, ќе имаме подобар 
квалитет на животот, побогат социјален живот и помал еколошки отпечаток.

Гледиштето изнесено овде е во 
согласност со концептот на 

револуционерниот реформизам: разни 
системски промени што меѓусебно се 

засилуваат и се забрзуваат.
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7. Заклучок: Европа, новиот 
концепт на слобода и безбедност

Дали новиот период на слобода и безбедност е само пуста желба, прекрасна можност или 
изводлива утопија што би можела да ги насочи зелените политики? Дали се граѓаните зафатени 
со создавање на една нова ера? Не е ли целосно наивно или небрежно да се биде зависен од 
граѓаните, од нас самите, сега кога владите и големите компании не успеаја да испорачаат 
одржлива иднина?

Да бидеме искрени, нема друг избор. Импресивните надежни општествени промени се резултат 
на граѓански ангажман. Берлинскиот ѕид не беше урнат по долги дискусии помеѓу дипломатите 
или политичарите. Социјалната држава беше воспоставена откако социјалните движења се 
одвиваа во текот на повеќе децении. Се разбира, политиката е важна и беше неопходна за 
повторна обнова на Германија и за воведување закони и институции што ја прават социјалната 
сигурност реална за сите граѓани. Време е за трет период. Во првиот, повоените визионерски 
влади го оствариле најголемото зголемување на социјалната еднаквост дури и во модерните 
капиталистички пазарни економии. Тие создале планина од безбедност и слобода. Во текот на 
вториот период (повторно, во текот на три децении), владите ветија дека пазарното општество ќе 
доведе до подобро општество за сите. За многумина овој неолиберален сон заврши како кошмар 
со најголемата финансиско-економска криза од триесеттите години наваму и со зголемена 
несигурност. Оттогаш, одржуваме економија на консумеризам со создавање огромни долгови 
и продолжуваме како ништо да не се случило: било да се работи за власта, компаниите или 
семејството. И двата периоди се карактеризираа со непочитување на еколошките ограничувања, 
што нè доведе до климатските промени.

Јасно е дека ако прогресивните политички наративи веќе не се во дослух со населението, 
конзервативците ќе ги употребат сите начини да ги популаризираат своите регресивни приказни. 
Ова е особено важно за Европската Унија и за многу од нејзините земји-членки. Оттаму, лево-
прогресивните политичари сè уште треба да зборуваат за слободата, јасно поврзувајќи ја со 
безбедноста. Клучната поука од триесеттите години што го инспирираше слоганот „Фашизам – 
никогаш повеќе“, е дека ниту една вистинска слобода не почива врз нестабилност, небезбедност 
и несигурност.

Потребна ни е нова визија во политиката, во која власта ќе се смета себеси за партнер на 
граѓаните и на нејзините организации и сериозно ќе ги сфаќа грижите на секој граѓанин. Една 
демократска држава од XXI век што спроведува комбинирана економија, соодветно го регулира 
пазарот и поттикнува алтернативни економски институции, како задруги. Ова не е апел против 
пазарот, кој е постар од демократијата, туку против пазарниот фундаментализам и напуштањето 
една комбинирана економија што ја ограничува пазарната логика онаму каде што е тоа корисно 
и неопходно. И само таму.

Ја опишавме Европа како куќа без покрив. 
Никој не сака да живее во такво место. 
Можеби Европската Унија има последна 
можност повторно да ги освои душите и 
срцата на луѓето. Потребно ни е надежно 

Потребна ни е нова визија во 
политиката, во која власта ќе се 

смета себеси за партнер на граѓаните 
и на нејзините организации и сериозно 

ги сфаќа грижите на секој граѓанин.
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сценарио за Европа која ги засилува граѓанските права наместо толку често да им служи на 
бизнисите (на пример, скандалот Дизелгејт, Монсанто и глифосат...). Можеме и мораме да 
бидеме критични во однос на Европската Унија. Факт е дека ЕУ, согласно нејзините договори, 
е „пазарно“ а не „општествено“ базирана. Ова, исто така, значи дека од правна гледна точка 
нема простор да се сменат договорите за да се исполитизира ЕУ. Наместо пазарно ориентирана 
ЕУ можеме да ја ориентираме кон квалитетен живот за сите. Освен тоа, да не заборавиме дека 
ЕУ, за разлика од СТО, на пример, или Меѓународната организација на трудот, е единствената 
интегрирана меѓународна организација: во исто време може да дејствува на неколку полиња. 
Така, може да создадете кохерентност помеѓу овие полиња – на пример, помислете на политики 
што ги комбинираат социјалната правда и климатската политика. Со толку сеопфатна агенда, 
ЕУ, исто така, има компетенции да го регулира пазарот, вклучувајќи ги и мултинационалните 
компании, кои, во монетарна смисла, се поголеми од некои земји членки на ЕУ. Ова важи и 
за фискалната политика. Информациите од Луксликс, или од Панамските документи, итн. 
покажуваат дека големите компании не само што ја подгреваат трката до дното помеѓу земјите 
членки на ЕУ за намалување на данокот на нивниот корпоративен приход, туку и дека се 
натпреваруваат во изнаоѓање не толку легални шеми за избегнување данок и дека поттикнуваат 
даночен рај. Само Европската Унија може да поттикне фискална соработка наместо натпревар и 
да им се спротивстави на големите компании. На пример, во 2016 г. Европската Комисија одлучи 
дека Епл треба да ѝ исплати на Ирска неплатени даноци во износ од 13 милијарди евра. Како 
што напиша Оксфам во еден неодамнешен текст, „...корпоративните даночни стапки треба да 
се утврдат на ниво што е праведно, прогресивно и што придонесува кон колективното добро. 
Тоа треба да земе предвид како да се осигура дека сите земји се во можност да ги испорачаат 
своите обврски во однос на целите за одржлив развој, да ја намалат својата зависност од 
регресивно оданочување и ефикасно да го утврдат јавниот трошок – помагајќи на тој начин 
да се намали нееднаквоста“.30

Последнава година, на Европската комисија ѝ стана јасно дека технократските реформи нема да 
бидат доволни. Презентацијата на Комисијата во 2017 г. на нејзиниот предлог за Европски столб 
за социјални права и за рамнотежа помеѓу работата и приватниот живот беше позитивна промена. 
Таа содржи дваесет принципи што подобро ги балансираат вработувањето и социјалните права, 
вклучувајќи ги дневниците, минималниот доход, домувањето и грижата. Таа ја вклучува и 
новата социјална табла на која може да се следи релативниот напредок на разни земји-членки. 
Сепак, ѝ недостигаа предлози (а според тоа и јавни средства) за нови инструменти, како за 
минималната дневница, и консултацијата беше ограничена на луѓе со полно работно време.31 
Овој предлог е сè уште далеку од тоа да биде нов вид на Договорот од Мастрихт што воведе 
обврзувачки норми на социјално ниво (освен „критериумите за конвергенција на еврото“). 
Замислете Договор кој, освен обврската за максимален сооднос на државен долг-БДП од 60% 
воведува минимална дневница во износ од 60% од просечната национална дневница за сите 
работници. Замислете дека, освен фиксниот максимум од 3% владин буџетски дефицит, тоа 
додава и максимална стапка на сиромаштија во државата од максимум 3%. Овие „критериуми 
за социјална конвергенција“ би ги освоиле срцата на европските народи. Во меѓувреме, четири 
години по промовирањето на Европскиот столб на социјални права, Европската комисија 
конечно работи на конкретен акциски план за да го имплементира. Како пример на бавен но 
прогресивен чекор, новата цел е да се искористи Социјалниот столб на ЕУ како клучен елемент 
за обезбедување праведна и инклузивна климатска транзиција. Но, останува да се види колку 
навистина амбициозна е Комисијата за да изгради социјален покрив за сите европски жители.

Исто така, јасно е дека институциите на ЕУ не го забележуваат растот на противтежата 
на активни граѓани и на прогресивни градови. Полека но сигурно, се јавува нов опсег на 
самостојни активности кои заедно формираат трансформативно движење кон социо-еколошко 
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општество. Важно е да се забележи дека не говориме само за мали или изолирани проекти. На 
пример, земете ги 20-те прекрасни турбини на ветер на брегот во Копенхаген. Овој проект го 
започнаа група жители на градот кои ја развија идејата и му ја предложија на министерот за 
енергетика. Наместо да ги одбие или да ја преземе идејата, власта одлучи да започне процес на 
заедничка изградба. Државните службеници даваат технички и правни совети. По завршувањето 
на изградбата, половина од акциите беа во сопственост на граѓанските задруги, а илјадици 
семејства секоја година добиваат финансиска дивиденда. Слично, во примерот на Energiewende 
во Германија, половина од инсталациите за обновлива енергија се во сопственост на граѓаните 
и на нивните задруги. Дури и во помали градови, власта го поддржува локалното население во 
осмислување проекти за обновлива енергија. Тоа е навистина голема работа. Така, граѓаните и 
локалната власт навистина можат да направат нешто значајно, и заедно да создадат противтежа.

Банки

Продажба на прехранбени продукти

Продажба на непрехранбени продукти

Индустрија, енергија и транспорт

Уметност и култура

Земјоделство

Образование

Друго

Професионални услуги

Логистика

Осигурителни компании

Домување, рекреација и недвижнини

Нега

Вкупно 

Еволуција на бројот на нови задруги по сектори од 1990 до 2012.
Извор: De Moor T, 2013:11.

Оваа растечка противтежа можеме да ја ставиме во историска перспектива. Професорот Тине 
де Моор говори за трет бран граѓански иницијативи или за заедничко добро по првиот бран 
во средниот век и по вториот бран за време на Индустриската револуција. Ова не е неважна 
споредба. Но, истражувањата во Холандија покажуваат импресивен раст на граѓански 
иницијативи во повеќе сфери од 2004 г., што јасно ја покажува неолибералната политика која 
ги укинува јавните услуги.32

Едно прелиминарно истражување во Фландрија и во Брисел покажува значително зголемување 
на граѓанските иницијативи во земјоделството, домувањето и во енергетиката особено од 2009 
г., што коинцидира со периодот кога економската криза беше најсилна. Следниот графикон 
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прикажува континуиран раст на граѓанските иницијативи. Тоа би можело да означува почеток 
на една нова планина слобода и безбедност, особено ако го сместиме овој раст веднаш до оној 
на иницијативите во другите европски земји.

Но, да не бидеме наивни. Иако постојат многу нови иницијативи и нивниот број неверојатно 
расте, тие остануваат фрагментирани и, дури и во ист град, недоволно се поврзуваат меѓусебно. 
Истото важи и за градовите: некои се членки на многу мрежи, но често тие се повеќе фокусирани 
на размена на знаења одошто на здружување на силите во борба за одржлива иднина.

За револуционерниот реформизам како силен модел на промени неопходна е изградба на 
нови мрежи, асоцијации и коалиции што ќе можат да создадат моќ. Моќта не е валкан збор; 
таа се однесува на способноста да се промени светот. Не ни требаат нови институции што ќе 
стекнуваат моќ врз луѓето, целта е да им се даде моќ на луѓето. Овие нови еманципаторски 
структури треба да донесат нови форми на регулатива и на соработка, особено во економското 
производство. Овие синергистички соработки треба да овозможат, на пример, (р)еволуција 
од постоење неколку fab labs во градовите во вистински индустриски градови насекаде; од 
кафулиња за поправка до регионални циркуларни економии.

Добрата вест е дека прототипови на овој нов модел на промена веќе се во развој. На пример, 
земете ја иницијативата Fab City, нов урбан модел за самостојни градови. Овој проект, инициран 
од институти во Шпанија и во САД, опфаќа градови како Барселона, Керала и Шензен. Целта на 
Fab City е да им овозможи на граѓаните микрофабрики во секој кварт, што ќе обезбеди драстично 
намалување на потрошувачката на енергија и на транспортот на материјали и добра. До 2054 
г., целта е да се развијат локално продуктивни и глобално поврзани самостојни градови. Така, 
градовите ќе произведуваат сè што ќе трошат, а ќе има глобално складиште за дизајнерски 
решенија со слободен пристап за градовите.

Би можеле да додадеме и други примери на овој список со надежни прототипови за нови 
политики. На пример, земете како кризата со ковид-19, кога многумина работат од дома, патуваат 
помалку и одново ја откриваат важноста на локалните капацитети, ги засили иницијативите во 
полето на земјоделството со краток синцир и прехранбените заедници: градини, земјоделство 
поддржано од заедницата, прехранбени задруги итн. Во многу градови локалната власт ги 
поддржува овие иницијативи на многу начини. Тоа покажува дека граѓаните одново откриваат 
дека „слободата на избор“ меѓу различни производи од истиот агробизнис на полиците во 
супермаркетите е фундаментално различна од вистинската слобода што ни овозможува да го 
одбереме и да го зајакнеме системот на промена. Дека на граѓаните им се неопходни и слободата 
и безбедноста е исто така јасно препознаено и од мрежата Бестрашни градови. Тие насекаде во 
светот ги бранат човековите права, демократијата и општото добро. Тие се јасна реакција кон 
популистичките политичари кои го користат стравот како заштитен знак. На конференцијата на 
Бестрашни градови во Барселона, стотици градски совети и активисти се собраа да разговараат 
за плодна интеракција меѓу локалните политики и активизмот. 

Ако сака да стане моќна институција, прифаќајќи ја својата политичка заедница, Европската 
Унија треба да смисли нови иновативни механизми фокусирани на локално ниво. Да дадеме 
само два примери: нели би било прекрасно ако Европската Унија прво ја дополни Еразмус, 
програмата за студентска размена, со програма со грантови за трансформација. Ова би им 
овозможило на младите „граѓански претприемачи“ да создадат трансформативни проекти во 
своите заедници, или да го пренесат искуството во странство во веќе постојни проекти. И второ, 
наместо да ги субвенционира големите банки преку нејзината монетарна политика, ЕУ треба 
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да поддржи воспоставување на градски инкубаторски центри за нови економски институции, 
како комуни и отворени задруги.

Кумулативна еволуција на бројот на нови граѓански иницијативи во Фландрија/Брисел, 2000-
2014. Извор: Noy F. & Holemans D, 2016:80.
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Да повториме, никој не може да го предвиди глобалното влијание на сè поголемиот број 
граѓански иницијативи и прогресивни градови. Немаме гаранција за успех бидејќи тоа е 
суштината на човечката слобода. Иднината е непредвидлива, но тоа никогаш не треба да не 
спречи да ја земеме во свои раце.
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Опис на партнерските организации

Зелена европска фондација (GEF) 
Зелената европска фондација е политичка фондација на европско 
ниво. Таа е поврзана со други европски зелени чинители, како 

што се Европската зелена партија и Зелената група во Европскиот парламент, но е независна 
од нив. Формирана според повеќе успешни национални зелени политички фондации, GEF 
дејствува во насока на поттикнување на жителите на Европа да учествуваат во европските 
политички расправи и, на крајот, да создадат посилна европска демократија со поголемо активно 
учество. Примарниот извор на финансирање на GEF е Европскиот парламент. GEF цели кон тоа 
да ги насочи дискусиите за европските начела и политики и во рамки на зеленото политичко 
семејство и надвор од него. Фондацијата функционира како лабораторија за нови идеи, нуди 
меѓународна политичка едукација, како и платформа за сорабoтка и размена на европско ниво. 
www.gef.eu, www.greeneuropeanjournal.eu

Oikos Denktank 
Оикос е фламанска тинк-тенк организација што тежнее кон социо-

еколошка промена придонесувајќи во јавната расправа од еколошка перспектива. Оикос се 
фокусира на долгорочни предизвици што се недоволно застапени во општествените расправи, 
но кои се клучни за иднината на нашето општество и на следните генерации. Оикос сака 
да овозможи инспиративна рамка за позитивни практики. На семинарите и предавањата на 
Оикос, во нивните публикации и статии, детално се разгледуваат различните димензии на 
оваа аспирација: етиката во нејзината основа, анализата на моменталната состојба и развојот 
на алтернативи, заедно со конкретни стратегии како да се постигне тоа. 
www.oikos.be

Grüne Bildungswerkstatt (GBW) 
Австриската зелена фондација (GBW) дејствува на четири полиња: 
образование, медиуми, организација на настани и архива. Преку своето 

дејствување, GBW ги поддржува зелените луѓе и организации и оние поврзани со нив со цел да 
поттикне процес на „учење како да се научи“ за светот што радикално се менува. Овој процес 
е инспириран од рефлексијата на контроверзни позиции, поврзувајќи значајни прашања со 
креативни методолошки пристапи, како и пренесување вештини и можности што се важни 
за обликување на иднината. Како национална организација, GBW е во блиска соработка со 
регионалните зелени фондации на Австрија. Од почетокот на 2020 година, Австриската зелена 
фондација се вика FREDA - Die Akademie. 
https://freda.at/

Ökopolisz Alapitvany / Фондација Екополис Унгарија 
Екополис е основана од унгарската Зелена политичка партија LMP 

(Политиката може да биде различна) во 2010 година. Фондацијата е автономно и независно 
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правно тело чија мисија е да дејствува како заднинска институција за нејзината матична партија, 
LMP. Целта на Екополис е да ги истражува еко-политичките идеи и пристапи на партијата, 
во дијалог со важни јавни фигури кои ги споделуваат ставовите на партијата. Освен тоа, 
организацијата има за цел да создаде отворено општество, да го зголеми бројот на партиските 
симпатизери и да го зголеми потенцијалното гласачко тело на партијата, промовирајќи постоење 
на социјална и на економска структура заснована на граѓанско учество и на принципите на 
одржливост и правда.
http://okopoliszalapitvany.hu/hu 

Green House Think Tank 
Тинк-тенк организацијата Зелена куќа е основана во 2011 година. Нејзина 
примарна цел е да го унапреди образованието и да спроведе истражување на 

политиките и на економиите за еколошка одржливост. Тоа го прави првенствено објавувајќи 
извештаи на релевантни теми, како и преку одржување настани, веб-страница на која се 
објавуваат покуси написи за локални теми, учествувајќи во медиумски расправи и одржувајќи 
мрежа на поддржувачи.
http://www.greenhousethinktank.org/ 

Институт за политичка екологија (IPE) 
Институтот за политичка екологија е истражувачка и образовна организација во Загреб 
(Хрватска) чија цел е да создаде алтернативни модели за развој и иновативни демократски 
решенија за политичка и економска трансформација на општеството. IPE спроведува 
мултидисциплинарни истражувања и образовни програми во соработка со локални и со 
меѓународни организации и институции. Врз основа на ова, IPE овозможува експертска анализа 
и платформа за дискусија за општествени движења, политички и економски фактори што го 
претставуваат еколошки одржливото, фер и демократско општество во Хрватска и пошироко. 
http://ipe.hr/

Зелена фондација Ирска
Зелена фондација Ирска е формално формирана во 2011 година како форум 
за истражување и влијаење врз јавното мислење. Нивна цел е да изнајдат 

дополнителни средства за вклучување на јавноста во дискурсот за животната средина. 
https://www.greenfoundationireland.ie/ 

Зелен институт Грција
Зелен институт Грција е невладина, непрофитна научна фондација, активна 
од март, 2011 година. Нејзина цел се проучување, анализа и дистрибуција на 
сите аспекти на еколошко размислување и политичка екологија. Институтот е 

создаден на иницијатива на Зелената политичка партија “Oikologoi Prasinoi” (Зелени еколози) во 
Грција. Иако се поврзани со Зелената партија, тие се сепак независни. Дејствуваат во насока на 
промоција на истражување и документирање на животната средина, општеството, економијата 
и политиката од гледна точка на политичката екологија. 
http://www.greeninstitute.gr/
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