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Povzetek: Družbena odgovornost kot vse bolj uveljavljeno načelo na vseh ravneh družbenega delovanja je ne le cilj, 
ampak tudi pot za doseganje tega cilja, opredeljenega zlasti v smislu oblikovanja na dejanskem humanizmu 
utemeljenih medčloveških odnosih. V tem smislu prevladuje mnenje, da humani medsebojni odnosi niso možni brez 
upoštevanja medsebojnih odgovornosti – spet na vseh ravneh. 
Univerzalni temeljni dohodek (UTD), ki mora biti individualen, brezpogojen in seveda dovolj visok, je v tem smislu 
predvsem orodje. Orodje, s katerim bo mnogo lažje in preprosteje uresničiti cilje, opredeljene v načelih družbene 
odgovornosti. 
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UNIVERSAL BASIC INCOME - RESPONSIBILITY AND EMANCIPATION 

 
Abstract: Social responsibility is becoming a more and more accepted principle on all levels of social actings, not 
only as a goal itself, but more as a way to this goal, defined especially as forming human relationships, based on real 
humanism. This means that such human relationships are not possible without recognizing responsibilities – on 
every level, too. 
The unconditional basic income (UBI) has to be individual, unconditional and high enough and it is a tool, first of 
all. A tool which will enable reaching the goals, declared with social responsibility principles. 
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Uvod 

 
O univerzalnem temeljnem dohodku je bilo pri nas že veliko napisanega in še več povedanega, zato o tem, kaj 
univerzalni temeljni dohodek (UTD) sploh je ali naj bi bil, le na kratko: 
V novejšem času velja kot pobudnik uvajanja UTD v človeške skupnosti belgijski filozof  in ekonomist Philippe van 
Parijs, avtor številnih knjig in člankov v zvezi z UTD in predvsem ustanovitelj BIEN 
(http://www.basicincome.org/bien/), mednarodne, svetovne mreže za UTD (1986). 
 
Polnopravna članica BIEN je od jeseni 2012 tudi Slovenija. 
 
UTD ali, kot mu pravijo v tujini, brezpogojni temeljni dohodek, temelji na skoraj 500 let stari zamisli, po kateri je 
Zemlja last vsega človeštva. To pomeni, da je vsakdo, ki si prisvaja kak njen del, vsem ostalim dolžan izplačevati 
rento in jim z njo zagotoviti preživetje. 
 
Danes, ko posedovanje zemlje ni več edini in najpomembnejši vir bogastva, je ta misel spremenjena v zahtevo, da 
mora vsaka človeška skupnost in slednjič še človeštvo kot celota, vsakemu svojemu pripadniku zagotavljati življenje 
na ravni, ki v konkretnem okolju velja za sprejemljivo. Najbolje v obliki rednih, mesečnih, ustrezno visokih  
denarnih zneskov. 
 
Pogoji, da gre za UTD 

 
UTD mora biti univerzalen - Namenjen torej vsakomur, ne glede na starost, spol, izobrazbo. 
UTD je individualen - Torej namenjen izključno posamezniku, osebi, ne oziraje se na njene oziroma njegove 
družinske razmere in statuse. 
UTD bo brezpogojen - povsem neodvisen tako od obstoječega materialnega statusa posameznika kot od denarnih 
ali drugih oblik zaslužka, ki jih ta posameznik pridobi ali ne pridobi za časa svojega življenja. Neodvisen je tudi od 
posameznikove pripravljenost delati proti plačilu ali ne. 
In: UTD mora biti dovolj visok - Njegova kupna moč mora sleherniku zagotavljati življenje vsaj na pragu revščine! 
 
Da bi UTD imel pravico do tega imena, mora izpolnjevati vse štiri navedene pogoje! 



Razlogi za UTD 

 
Razlogov za uvedbo takšnega družbeno-ekonomskega sistema je veliko, zlasti v okoljih, v katera sodimo tudi 
Slovenci. 
 
Med najpomembnejšimi je brez dvoma vse večja in večja negotovost zaposlovanja, kar zelo neposredno vodi tudi v 
nesprejemljivo večanje deleža revnega prebivalstva. To se ob tem vse resneje spopada tudi z razmerami skrajne 
revščine, torej tveganju trajne podhranjenosti. 
 
Revščina se da razumeti na različne načine, zato je v zvezi z opredelitvijo, kje je meja  (materialne) revščine, 
sprejeto soglasje na mednarodni ravni. To določa prag revščine z dohodkom, ki je manjši ali enak 60% mediane 
vseh dohodkov v obravnavanem okolju, praviloma državi.  
 
Za Slovenijo ta prag sproti izračunava Statistični urad republike Slovenije. Ta ga je za leto 2012 izračunal pri €600 
za posameznika. Vsak mesec. 
 
(Vendar, čeprav mnogi zagovorniki vidijo pomen UTD-ja prav v preprečevanju, pravzaprav izničenju revščine,  tega 
ni smiselno opredeljevati kot cilj za sebe. Kjerkoli je (v pilotnih projektih) že bil uveden, je bil prav pojav revščine, 
na katerikoli stopnji že, tisti, ki se je tako rekoč takoj bistveno zmanjšal, če že ne povsem izginil.) 
 
Glede na četrti pogoj UTD, da je namreč dovolj visok, med pobudniki uvedbe UTD v večini držav, zlasti članic EU, 
prevladuje mnenje, da bi UTD moral dosegati ali celo presegati statistično določen prag revščine, če želimo z njim 
doseči vse ali vsaj večino pričakovanih ciljev. Le na Finskem, na Nizozemskem in, seveda, v Sloveniji, menijo, da je 
to občutno previsok znesek. 
 
Morda to mnenje ni povsem napačno. Ko bo UTD dejansko prejemal vsak prebivalec, v našem primeru Slovenije, in 
to od rojstva pa do smrti, je sprejemljiv tudi občutno nižji znesek, recimo 70%  tega praga, kar bi bilo v tem letu 
€420. Vsakomur. Vsak mesec. V zvezi z njegovo višino je vsekakor potrebno opraviti še nekaj raziskav in skleniti 
vrsto dogovorov. Ob tem pa je nujno upoštevati prav ta četrti pogoj: višina UTD mora prejemniku zagotoviti 
življenje na v njegovem okolju sprejemljivi ravni. Tudi brez dodatnih prejemkov! 
 
Omenjenih €420 bi v letu 2013 mladostnikom lahko zadostovalo. Tako tisti večini, ki živi v družinah kot tistim, ki 
živijo v njim namenjenih institucijah. Starostniki bi se lahko zadovoljili tudi z ustrezno znižano pokojnino. Pri 
čemer naj bi veljalo, da seštevek UTD-ja in pokojnine nikakor ne bi smel biti nižji od vsakokratnega praga revščine. 
To mora veljati tudi za prejemnike t.i. »državnih« pokojnin. 
 
Vsi ostali pa bi lahko neomejeno in brez zadržkov iskali pridobitniško delo. Bodisi v obliki zaposlitve proti rednemu 
plačilu bodisi v obliki samozaposlitve, torej lastnega podjetja.  
  
Če glede slednjega govorimo o pomanjkanju podjetniškega interesa, velja, da bi redni UTD v vsaj navedeni višini 
krepko zmanjšal osebno tveganje in z njim povezane zadržke pri sprejemanju odločitve o tem, ali naj se posameznik 
ali skupina ljudi odloči za ustanavljanje podjetja ali ne.  
 
Če pa govorimo o zaposlovanju, torej opravljanju dela proti plačilu, je prednosti UTD še veliko več. 
 
V razmerah, ki smo jim priča, je klasičnih zaposlitev vse manj in manj, če s tem razumemo zaposlitev za nedoločen 
čas in s polnim delovnim časom. Delež tako imenovanih negotovih zaposlitev je povsod, tudi v Sloveniji, iz leta v 
leto večji: tabela 1. 
 
Tabela 1: 
(Izbrani podatki iz Eurostat, 11.6., 12.6. in 2.7.2012)  

a) zaposleni s skrajšanim delovnim časom, odstotek vse zaposlenih: 
 Evro17 Nemčija Španija Luksemb. Nizozem. Avstrija Slovenija  Britanija 
2000 15,6 19,4 7,9 10,4 41,5 16,3 6,5 25,1 
2011 20,9 26,6 13,8 18,4 49,1 25,2 10,4 26,8 

b) zaposleni za določen čas, odstotek vseh zaposlenih 
 Evro17 Nemčija Španija Luksemb. Nizozem. Avstrija Slovenija  Britanija 
2000 14,9 12,7 32,2 5,3 13,7 8,0 13,7 7,0 



2011 15,8 14,7 25,3 7,1 18,4 9,6 18,2 6,2 
c) brezposelni, odstotek aktivnega prebivalstva 

 Evro17 Nemčija Španija Luksemb. Nizozem. Avstrija Slovenija  Britanija 
2000 8,8 8,0 11,7 2,2 3,1 3,6 6,7 5,4 
2011 9,9 5,9 21,7 4,8 4,4 4,8 8,2 8,0 

d) brezposelni, mlajši kot 25 let, odstotek prebivalstva 
 Evro17 Nemčija Španija Luksemb. Nizozem. Avstrija Slovenija  Britanija 
2001 15,3 8,4 21,0 6,2 5,0 5,8 17,8 11,7 
2011 20,8 8,6 46,4 16,4 7,6 7,6 15,7 21,1 

e) zaposleni pod pragom revščine, odstotek vseh zaposlenih 
 Evro17 Nemčija Španija Luksemb. Nizozem. Avstrija Slovenija  Britanija 
2003 9,1  10,8 7,1  7,7   
2010 8,2 7,2 12,7 10,6 5,1 5,0 5,3 6,8 

f) zaposleni s pogodbami za poln delovni čas pod pragom revščine, odstotek 
 Evro17 Nemčija Španija Luksemb. Nizozem. Avstrija Slovenija  Britanija 
2003   9,9 6,9  7,4   
2010 7,0 5,14 11,8 10,0 5,1 3,9 4,6 5,3 

 
 

V tabeli 1 je navedenih le nekaj držav iz evrskega območja in Velike Britanije, predvsem zaradi preglednosti in 
zadostne povednosti. 
 
Iz prikazanih podatkov je razvidno, da tudi v okoljih, ki jih ocenjujemo kot razvita in napredna, raste delež 
zaposlenih s skrajšanim delovnim časom ali zaposlenih za določen čas ali obojih. Skoraj povsod se povečuje delež 
aktivnega prebivalstva brez zaposlitve, zaskrbljuje zlasti pojav velikega povečanja nezaposlenih mladih. Na 
celotnem področju evrskih držav se je njihov delež samo v času od 2001 do 2011 povečal za 35,9%. V vseh državah 
z evrom je tako že vsak peti prebivalec, star med 16 in 25 leti, del množice registriranih nezaposlenih. Šolajoči se 
mladi niso del te množice.  
 
Ti podatki že močno zaskrbljujejo. Če pa k tem številkam prištejemo še tisti delež mladih, ki, kot to velja prav za 
Slovenijo, se šolajo – in s tem niso zavedeni med nezaposlenimi - predvsem zaradi ugodnejših možnosti vsaj 
nekakšne zaposlitve, je to že grozljivo. 
  
Zelo zaskrbljuje tudi podatek, ki kaže delež zaposlenih, zlasti tistih s pogodbami za poln delovni čas, ki prejemajo 
plačo, s katero ne dosegajo praga revščine. 
 
Nekatere posledice uvedbe UTD 

 
S stališča zaposlenih oziroma iskalcev zaposlitve bi uveden UTD nemudoma izničil delež tistih zaposlenih, ki so 
klub svojemu statusu pod pragom revščine. Vsem ostalim, zlasti še tistim, ki so bolj ali manj občasno zaposleni na 
osnovi pogodb, sklenjenih za omejen čas zaposlitve, pa bi bistveno olajšal preživetje v času med eno in drugo takšno 
začasno zaposlitvijo. 
 
Še bolj učinkovit bi bil UTD za vse tiste, ki so sedaj zaposleni s skrajšanim delovnim časom. Po podatkih nemške 
Bundesagentur fuer Arbeit v poročilu za leto 2010 je več kot 65%  teh željnih zaposlitve s polnim delovnim časom. 
UTD bi ne le bistveno zmanjšal njihovo nezadovoljstvo, ampak bi, nasprotno, povečal zanimanje iskalcev zaposlitve 
za prav takšno obliko plačanega dela. Ne nazadnje zato, ker bi v tem primeru lahko veliko več svojega časa porabili 
zase, na način, ki bi jim najbolj ustrezal. 
 
Velika verjetnost je, da bi se prav prek tega občutno povečalo zanimanje za različne oblike predvsem poklicnega 
izobraževanja. V smeri oziroma za poklic, za katerega bodo menili, da bo najverjetneje zagotavljal ustrezno in 
zadovoljivo plačano delo. 
 
S stališča podjetij, torej tistih, ki nudijo delovna mesta, pa bi uveden UTD imel predvsem naslednje pozitivne 
učinke: prav prek sprememb, ki bi jih le-ta povzročil na t.i. trgu dela, bi bila prilagodljivost iskalcev zaposlitve, ki si 
jo v vseh okoljih ne le želijo, ampak, kar kažejo tudi podatki v tabeli 1, vsiljujejo, neprimerno večja, kot je. In to ne 
več vsiljena, marveč prostovoljna in, pogosto, tudi med iskalci zaposlitve zaželena. 



Na ta način bi lahko prav podjetja veliko lažje in prek tega učinkoviteje prilagajala organizacijo dela glede na 
vsakokratne potrebe.  
 
Povrh tega pa bi bila, v povezavi z že omenjenim ciljnim izobraževanjem, ustreznejša tudi ponudba najbolj 
potrebnih poklicev. Dejansko bi bilo mogoče že v sorazmerno kratkem času vzpostaviti neposredno in učinkovito 
povezavo med gospodarskimi podjetji in izobraževalnimi ustanovami z namenom sprotnega prilagajanja programov.  
 
Ob vsem tem pa nikakor ne smemo spregledati še ene zelo pomembne pridobitve, ki bi jo UTD zagotovil celotni 
družbi. Prilagodljiv trg dela, prilagodljivo izobraževanje, spodbude samozaposlovanju in ustanavljanju drugih 
majhnih podjetij so le en vidik pričakovanih gospodarskih obetov. 
 
Vseživljenjsko izobraževanje, o katerem že desetletja razpravljajo povsod, kjer se iščejo poti družbenega razvoja, v 
sedanjih razmerah nima dejanskih možnosti za uveljavitev. 
 
Kako naj vsi tisti, ki delajo ves dan za dohodek, blizu ali celo nižji od praga revščine, vsaj razmišljajo o 
izobraževanju, ki bi predvsem njim zagotovilo bistveno lažje uveljavljanje na trgu dela? 
 
Kako naj tisti, ki morajo večino svojega časa, ko se brezposelni, porabiti za izpolnjevanje obrazcev, s katerimi 
dokazujejo svojo upravičenost do takšne ali drugačne socialne pomoči, najdejo še moč za iskanje zanje 
najprimernejše izobrazbe?  Še posebej, ker so prav ti pogosto prisiljeni obiskovati tečaje zavodov za zaposlovanje, 
ki so pač v določenem času na voljo. In nimajo prav nikakršne zveze s potrebami na trgu dela. 
 
Človek, ki mu UTD sicer ne bo zagotavljal vrhunskega udobja, bo mu pa omogočil sorazmerno skromno življenje, 
vendar še vedno na ravni, ki bo presegala golo preživetje tudi takrat, ko ne bo zaposlen, ne bo podvržen socialnim 
pritiskom. Zaradi svojega položaja ne bo izločen iz svoje ali širše družbe. Ne bo moral ves čas dokazovati, da ima 
pravico do takšne ali drugačne pomoči. Skratka: ne bo v nenehnem stresu. 
 
Imel pa bo dovolj časa, moči in najverjetneje tudi volje, da ugotovi, s kakšnimi dodatnimi znanji b nao trgu dela 
uspešnejši. Posvetil pa se bo lahko tudi pridobivanju tistih znanj, ki ga zgolj zanimajo. Lahko bo nekaj časa posvetil 
tudi svojemu zdravju! 
 
In z vsemi temi znanji, vedenji in na novo pridobljenimi sposobnostmi bo tudi bolj ustvarjalen. In že s tem tudi 
produktivnejši. 
 
S tem ne bo koristil le sebi in ne zgolj gospodarstvu, ampak vsej človeški družbi. 
 
Gospodarske dejavnosti bi imele še kar nekaj prednosti, ki bi ji pomagale dosegati večjo učinkovitost. 
 
Skupen učinek manjšega tveganja pri odločanju, začeti s samostojno gospodarsko dejavnostjo, in občutno povečane 
prilagodljivosti trga dela (kar je tudi ena od pobud podjetništvu) je velika verjetnost na splošno veliko bolj 
razgibanih gospodarskih in podpornih dejavnosti z več kot opaznim vplivom na povečanje splošne stopnje 
produktivnosti.  
 
Res pa je, da te pričakovane koristne spremembe ne bodo tako hitre, kot bo to doseženo pri zmanjševanju in 
izničenju skrajne revščine. 
 
Ob navedenih učinkih uvedbe UTD velja posebej opozoriti na njegovo enostavnost. Zahtevani individualnost in 
brezpogojnost UTD omogočata uvedbo in izvedbo te rešitve brez kakršnih koli dodatnih administrativnih opravil. 
Nasprotno: sedanji zapleteni sistem številnih socialnih transferjev, v Sloveniji jih je okoli 60,  jih zahteva dobesedno 
ogromno. Ta bodo nenadoma povsem odveč. Ne bodo pa odveč tudi delovna mesta v različnih socialnih službah. 
Spremenila se bo le narava njihovega dela. Namesto sedanjega za vse udeležene neznosnega in nenehnega 
preverjanja upravičenosti posameznikov do katerega od teh transferjev, se bodo, recimo socialni delavci in delavke, 
lahko posvetili svojemu dejanskemu delu. Nudenju socialne pomoči namreč. 
 
Razumeti je namreč treba, da bodo socialne težave tudi v razmerah uvedenega UTD še vedno obstajale. Le omejene 
ne bodo na tedaj že neobstoječe pomanjkanje sredstev za življenje. Njihovo težišče bo prestavljeno na sedaj 
malodane povsem spregledane družbene, psihične in druge težave ljudi. Za reševanje teh v sedanjih okoliščinah 
preprosto ni časa. 



 
Poleg takojšnjega izboljšanja materialnega stanja vseh tistih, ki so bodisi že pod pragom revščine ali pa se temu 
pragu bolj in bolj hitro bližajo, ob sočasni aktivni spodbudi za posodabljanje trga dela ravno na način, ki bo 
spodbujal podjetniški način razmišljanja, ima UTD še nekaj pozitivnih družbenih posledic. 
 
Ena od njih, in to ne najmanj pomembna, je neposredna povezava te rešitve z družbeno odgovornostjo, kakor jo 
opredeljujejo teorije o njej na eni in zlasti njena formalizacija prek konec 2010 uveljavljenih smernic ISO26000, 
katerih uporabo podpira Evropska unija, izrecno iz gospodarskih razlogov. 
 

Za družbeno odgovornost navedene teorije in že uveljavljene ISO smernice še zdaleč niso dovolj. Zanjo je 
potrebno predvsem dvoje: splošna zavest o njeni nujnosti ter  široko znanje vseh pripadnikov družbe, ki želi 
postati odgovorna. In, kot smo navedli že v primeru predvidenih izboljšav na področju poklicnega 
izobraževanja, lahko ponovimo tudi v tem primeru: neobremenjen posameznik bo imel možnost del svojih 
sposobnosti nadgrajevati prav v smeri pridobivanja zavesti in znanja, ki sta potrebna za razvoj in uveljavitev 
odgovornosti do sebe in do družbe: osebne in družbene odgovornosti. 
 
Tako rekoč vsakomur je jasno, da si brez doslednega uveljavljanja odgovornega ravnanja na vseh, zlasti pa na 
družbeni ravni, ne moremo zamišljati nikakršnega razvoja. 
 
Kaj razvoja: brez vsestransko aktivne odgovornosti ni mogoče organizirati nobenih, zlasti pa ne gospodarskih 
dejavnosti niti na sedanji ravni! 
 
Nikakor namreč ni pretirana trditev, da je večina snovalcev trenutnih politik na vsem svetu, zlasti pa v okviru 
tako imenovanih razvitih držav, ki skušajo na vse mogoče in nemogoče načine vzpostaviti »ancient regime«, 
temelječ na nebrzdani, neskončni in seveda večni gospodarski rasti, preprosto neumnih. 
 
Tudi za tiste, ki dejansko vladajo svetu, torej vodilne delavce najpomembnejših mednarodnih korporacij in 
njihove lastnike velja isto. 
 
Vsa politična moč, utemeljena na prisvajanju, privatiziranju sedaj že skoraj tričetrtinskega deleža svetovnega 
bruto dohodka (BDP) bo namreč ničvredna v tistem hipu, ko se bodo poleg ekonomskega in svetovnega 
družbenega sistema sesuli tudi sistemi surovinskega in zlasti naravnega ravnovesja. 
 
Prav načelo družbene odgovornosti pa je tisto, ki tako rekoč vseobsegajoče podpira celovite spremembe, ki 
bodo zagotovile vzdržnost vseh teh sistemov. 
  
Vendar pa je za uresničitev vseh teh pozitivnih ciljev potreben čas. Veliko časa.  
 

In prav UTD je način sodelovanja med ljudmi, ki bo nekako »kupil« ta nujni čas. Za snovanje, preverjanje, 
preizkušanje in na koncu vzpostavljanje sistemov, ki bodo vsestransko odgovorni. 
 
Kako? 
 
Tako, da bo prek že navedenih koristnih učinkov zagotovil ljudem možnosti izobraževanja na vsakomur razumljiv in 
dosegljiv ter prilagojen način. Ljudje, deležni ugodnosti UTD, namreč ne bodo le veliko lažje prevzemali 
podjetniška tveganja in tudi na ta način krepili gospodarske dejavnosti in njihovo uspešnost, ampak bodo imeli na 
voljo tudi veliko več časa. Še najmanj za zabavo in brezdelje, ampak predvsem za delo na krepitvi lastne osebnosti. 
Lažje bodo zaznali in zato prakticirali svojo soodvisnost z naravo in ljudmi, zato bodo bolj zanesljivi in bodo 
naleteli na več zanesljivosti drugih. 
 
Obdobja, ko bodo brez (plačane) zaposlitve, bodo v vse večjem številu uporabili za pridobivanje novih znanj. Tistih, 
ki jim bodo olajšala zanje primernejše zaposlitve. In tistih, s katerimi se bodo vsestransko usposabljali za aktivno 
sodelovanje pri oblikovanju njihovega vsakdana ter njihove in njihovih potomcev prihodnosti.  
 
Res je, pri tem se ne gre slepiti, da UTD, uveljavljen v le enem okolju, recimo v Sloveniji, še ne bo mogel zagotoviti 
doseganja vseh teh ciljev. Za kaj takšnega bo moral biti precej obsežnejši. Vsaj na ravni EU z njenim 520 
milijonskim notranjim trgom. Šele takrat bodo njegovi takrat že srednjeročni učinki postali splošno znani, 
dolgoročni pa dokaj natančno predvidljivi. Toliko, da bodo prednosti, ki jih prinaša UTD, postali bistveni cilj 



sprememb tudi v vseh drugih okoljih. Zlasti tistih, kjer so ta sistem v pilotnih projektih že preizkusili. In dokazali, da 
so predvideni kratkoročni učinki, kot je izginotje revščine ter spodbuda podjetniškemu delovanju še kako realni. 
Eden najbolj znanih in izjemno uspešen je bil tak projekt v naselju Otjiwero v Namibiji (http://www.bignam.org/ ). 
 
Šele produktivni, ustvarjalni in vsestransko aktivni ljudje bodo namreč sposobni in voljni spoznati, kakšna vse je 
njihova odgovornost. In bodo pripravljeni to odgovornost tudi prevzeti. 
 
Od ljudi namreč, ki so prisiljeni ves svoj čas izkoristiti za pridobivanje sredstev za golo preživetje, sebe in svojcev 
in pri tem nimajo nikakršnih obetov, da se bodo njihove razmere izboljšale, ne moremo in ne smemo pričakovati, da 
se bodo sploh ubadali z vprašanji odgovornosti, kaj šele da bi prevzemali kakršno koli odgovornost, ki bi presegala 
njihovo vsakdanjo borbo za preživetje.  
 
In takšne množice ne živijo zgolj v deželah tako imenovanega »tretjega sveta«, kjer jih je resda največ. Množice 
takšnih so vse večje tudi med nami, tudi v najrazvitejših državah. Po podatkih izpred sedanje družbeno-gospodarske 
krize je 85% človeštva imelo manj kot šest dolarjev na dan ali 120 evrov mesečno. Uradni podatki ZDA za 2010 
trdijo, da je v ZDA 42 milijonov ljudi na ali pod pragom revščine in je od tega kar 19 milijonov ljudi, ki jim grozi 
občasna, mnogim pa celo trajna podhranjenost. 

 
ZDA še nikoli niso imele toliko revežev 

 
Census Bureau že 51 let izvaja številne sociološke analize, ki na različne načine ugotavljajo, kako prebivalstvo ZDA 
živi. V svojem zadnjem poročilu analiz za gibanja v letu 2009 ugotavljajo, da v vsem času, odkar opravljajo tovrstne 
raziskave, v ZDA niso živeli tako številni reveži. 
 
Pojem revščine, kakor jo opredeljuje ta urad, v ZDA ni enovita stvar. Osnovno izhodišče je letni dohodek v $ v 
primerjavi s povprečnim letnim dohodkom v $. Oboje je po različnih zveznih državah različno, zato tudi meje 
revščine niso enovite. 
 
Poleg tega kazalca pa se za določanje statusa obravnavane osebe upošteva še družinsko stanje, premoženjske 
razmere in še kaj bi se našlo, kar vse vpliva na opredelitev, v katero kategorijo kdo sodi. 
 
Vsekakor pa navedeno poročilo navaja, da se revščina veča v 31 od 50 držav, ki sestavljajo ZDA. V povprečju se je 
odstotek revnih s 13,2 v letu 2008 povečal na 14,3 v letu 2009. Oziroma: na 42.9 milijonov (vsak 11. Američan je 
reven). 
 
Najbolj pereče je stanje v južnih državah: med njimi je kar deset takšnih, kjer število revežev presega 16% 
prebivalstva. 
 
Kot posebej zaskrbljujoč je v poročilu naveden tudi povečan odstotek tistih, ki prejemajo manj kot 50% povprečnih 
dohodkov svojega okolja. Teh je bilo leta 2008 5,6%, lani pa že 6,3%. (skoraj 19 milijonov!). Med okolji z 
največjim deležem tako revnih je District of Columbia ali, bolj znano, glavno mesto Washington, kjer je tako revnih 
dobra desetina oziroma 10,7% prebivalcev. 
(Povzeto po New York Times, 19.10.2010 in Huffington.post.com, istega dne) 
 
K temu velja pripomniti, da so prav reveži v južnih državah dejanski reveži, med katerimi je mnogo takšnih, ki si z 
veliko težavami zagotavljajo vsakodnevno prehrano. 
 
Po drugi strani pa bi bilo potrebno nekoliko drugače oceniti kritičnost razmer v District of Columbia: ker je tam pač 
administrativni center ZDA, je tudi povprečje vseh plač zaradi velikega deleža izjemno visoko plačanih ljudi dokaj 
visoko, s čimer je tudi delež tistih, ki ne dosegajo 60%  (ali celo 50%) tega povprečja, nesorazmerno večji. Visoke 
pa so tudi cene. 

 
V državi, ki si jo Slovenci tako radi jemljemo za vzor, v Nemčiji, po podatkih njihovega statističnega urada oziroma 
urada za zaposlovanje (www.statistik.arbeitsagentur.de) že 3% ali več kot 900.000 vseh zaposlenih »posojajo« 
podjetja, ki se ukvarjajo z dajanjem pri njih zaposlenih ljudi v najem tistim, ki jih občasno potrebujejo. Po teh 
podatkih je njihova povprečna plača nižja od 2/3 tamkajšnje minimalne plače. (Nemci sicer nimajo zakonsko 
določene minimalne plače, statistika pa kot takšno opredeljuje plačo v višini €9,15 bruto za uro dela; glej tudi 



avtorjevo pismo bralcev v SP Dela 23.6.2012 kot odgovor na članek Barbare Kramžar Kako velika Nemčija pomaga 
človeku, objavljen 2.6.2012, dosegljiv tudi na http://www.zofijini.net/bodica_nemcija.html ). 
 
SKLEPNE MISLI  

 
Čeprav, kot smo napisali na začetku, UTD ni namenjen predvsem preprečevanju revščine, ampak je to le takojšen in 
najbolj viden rezultat tega sistema, je pa revščina v vseh svojih, zlasti skrajnih oblikah eden največjih problemov 
današnjega sveta. Problemov, ki s svojim obstojem preprečuje že snovanje, kaj šele izvajanje ukrepov, usmerjenih v 
uveljavljanje družbene odgovornosti. In prek nje vzpostavljanje ekonomskih, političnih in družbenih ravnanj, ki bi 
zagotavljala vzdržno sobivanje vseh na tej naši Zemlji. Za zdaj je pač ona edino, kar imamo. 
 
Zemlja bo sicer preživela tudi brez UTD in brez družbene odgovornosti, to je zanesljivo. Saj je preživela že 
marsikatero katastrofo. Hujšo, kot ji jo lahko prizadenemo ljudje. 
 
 In mogoče se bo celo nekoliko oddahnila, če se ne bomo znali ustrezno reorganizirati in preživeti skupaj z njo. 
 
Ampak nekako se zdi, da propad človeštva ni ravno v našem skupnem interesu. 
 
 


