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Moto knjige

Knjigo posvečamo spoštljivemu spominu na prof. dr. Branko Čagran (1961-
2019), s katero smo jo začeli snovati kot nadaljevanje raziskovanja, ki je dalo 3. 
zvezek trilogije 'Nehajte sovražiti svoje otroke in vnuke'.

Glavni problemi sodobnega človeštva so žal enaki: po površnih ocenah so to podnebne
spremembe, poraba naravnih virov na ravni 3 do 4 krat več kot enega planeta Zemlje,
nevarno velike razlike bogastva ljudi, pregon ogromno milijonov ljudi z domov, fašistični
nacionalizmi ipd. V resnici se vse to dogaja zaradi prevlade ozkih in kratkoročnih meril pri
osebnem, gospodarskem in političnem odločanju, ki se dogaja, ker manjka družbene
odgovornosti – sprejemanja odgovornosti za vplive na družbo –, soodvisnosti in truda za
celovitost. Za njo je veliko ljudi prešibko usposobljenih in vzgojenih. Zato bi tako stanje smeli
in morali šteti za glavni problem sodobnega človeštva.

Vzgoja in izobraževanje lahko pomagata človeštvu utreti pot v družbeno odgovorno družbo
namesto v propad. Netehnološki invencijsko-inovacijski-difuzijski proces teče počasi, a teče.



Predhodnice knjige - trilogije (samo neposredne)

15 zbornikov mednarodnih konferenc IRDO (s preko tisoč prispevki iz vsega sveta, 2006 – 2020);

4 knjige 'Social Responsibility beyond Neoliberalism and Charity' (Bentham Scientific) s 33 poglavji 48 
avtorjev iz 15 držav (2013, 2014);

3 zbirke člankov v revijah za teorijo sistemov in kibernetiko 'Systems Research and Behavioral
Science (2014, 15 člankov 33 avtorjev iz 11 držav), Systems Practice and Action Research' (2013, 10 
člankov 20 avtorjev iz 5 držav), Kybernetes (2013, 19 člankov 38 avtorjev iz 10 držav);

trilogija 'Nehajte sovražiti svoje otroke in vnuke' (2016, 30 poglavij 53 avtorjev iz Slovenije);

'Uvod v politično ekonomijo družbeno odgovorne družbe‘ (2019, 12 poglavij 9 avtorjev iz Slovenije);



Prva knjiga, 6 poglavij, 9 avtorjev: Osnove družbeno odgovornega ravnanja.

Povezuje jih poudarek na vrednotah, ki jih štejemo za osrednjo tematiko vzgoje in hkrati družbene 
odgovornosti. 

Najprej pojasnimo bistvo koncepta družbene odgovornosti in podlage, da bi se razvila. 

Nato koncept povežemo 

- s skrbjo za naravno okolje, ki je pogoj, da človeštvo obstane, preživi, 

- z odgovornostjo vzgojno-izobraževalnih dejavnosti za trajnostni razvoj (ki povezuje naravne in 
druge pogoje, da človeštvo preživi), 

- z možno tehnološko podporo pri njej in 

zaokrožimo premisleke z obravnavo človekove zavesti, v kateri se vrednote oblikujejo in zrcalijo..



Druga knjiga: oceno o pomenu vrednot dopolnjuje osem praktičnih primerov

7.: premalo družbeno odgovorno do mladih se povezujejo srednje strokovne šole in gospodarstvo.

8. in 9.: dve različni, medsebojno dopolnilni izkušnji, kako se dosega razvoj družbeno odgovorne prakse v 
visokošolskem okolju in pri usposabljanju v kmetijskem delu šolstva z znanostjo o okolju; oba povezujeta, enako 
kot prvi prispevek, inoviranje in družbeno odgovornost.

10.: mednarodno sodelovanje srednješolske mladine, da bi bolje razumeli, kako so ljudi ali zlorabljali ali reševali 
v vojnih razmerah.

11. model družbeno odgovorne družbe, ki je pogoj, da se take grozne razmere ne bi ponovile (tudi tu); to 
povezuje z vplivom knjig na vrednote, vzgojo in izobraževanje (bralcev, učencev in študentov).

12. skrb za mlade s posebnimi potrebami, ki iščejo službo.

13. in 14. metode dela usposabljanja za ustvarjalnost po sodobnih de Bonovih in podobnih metodah v šolskem 
in športnem okolju (na primeru nogometa). Šibka ustvarjalnost in inovativnost pomenita šibko družbeno 
odgovornost.

Družbena odgovornost je izvedljiva, dosegljiva, četudi morda ne povsod enostavno in 
zlahka, a je zlasti tam, kjer že učinkujejo vrednote, ki jo podpirajo. 



Tretja knjiga: okoliščine, v katerih se trud za razvoj družbene odgovornosti 
pojavlja kot odziv, podpora ali ovira, so globoko zakoreninjene

V uradnih, globalno sprejetih dokumentih, je veliko podpore za družbeno odgovorno družbo, četudi je 
ne omenjajo izrecno. Omenjajo pa lastnosti, ki jih njej pripisujemo.

primeri (1) fakultete, ki ima prodekanjo za razvoj družbene odgovornosti kot del strokovnosti, (2) 
mednarodnega projekta, ki jo razvija z inovacijskim projektom v vzgojno-izobraževalnih organizacij, in 
(3) osebe, ki jo je razvijala kot svojo osebno lastnost: podpora družbeni odgovornosti JE možna, 
stvarna in učinkovita. Pogoj so okoliščine, ki jih je treba in možno zavestno ustvariti

Znanost bi naj reševala in rešila vse probleme, a ne zmore dovolj celovitosti, da ne bi problemov 
hkrati tudi povzročala; pričakovanja so hkrati upravičena in pretirana, saj je ozka specializacija nujna, 
hkrati koristna in pogubna.

Vplivna je tudi lastnost ljudi, da skupne interese postavijo pred ožje svoje interese samo takrat, ko 
kriza sicer ni rešljiva, potem pa ne več. (Zato vgraditi DO v TQM: kupci smejo biti sebični!)

Sodobna vzgoja preveč poudarja prijetnost namesto garaškega obvladovanja težav.



Povzetek sporočila te trojne knjige

Seveda družbena odgovornost nekaj stane in ne zmore rešiti vsakega problema, a stane dosti manj 
kot družbena neodgovornost in zmore rešiti in preprečiti dosti več težav in stroškov.

Zato se je človeštvo na globalni ravni odločilo za ukrep, ki se imenuje družbena odgovornost in vodi 
k zadostni in potrebni celovitosti. Z njo je lažje prevzeti odgovornost za vplive na družbo, a zahteva 
sodelovanje. Podpira ga soodvisnost.

Zato ISO 26000 in 7 načel: pristojnost, preglednost, etičnost, spoštovanje pravic deležnikov, vladavine 
prava, mednarodnih norm in človekovih pravic.

Mogoče je v vzgojno-izobraževalnem delu (šolskem od vrtcev do doktorskega in 
drugem) precej krepiti vrednote in prakso družbene odgovornosti, celo brez 
izrecnega omenjanja. Tako lahko nastaja družbeno odgovorna družba.

Hvala za zaskrbljenost zaradi stanja sodobne družbe (s premalo družbene odgovornosti in trajnosti) in 
za trud za več trajnostne in družbeno odgovorne družbe.


