ZBIRKA
DRUŽBENA
ODGOVORNOST

NEHAJTE SOVRAŽITI
SVOJE OTROKE IN VNUKE

1
Nehajte sovražiti svoje otroke in
vnuke - Družbenoekonomski
okvir in osebne lastnosti
družbeno odgovornih
1.

knjiga, uredniki: Matjaž Mulej,
Viljem Merhar, Viktor Žakelj,
ISBN 978-961-6620-82-6

Nehajte sovražiti svoje otroke in
vnuke - Informacije za odločanje
družbeno odgovornih
2. knjiga, urednika
Matjaž Mulej, Anita Hrast,
ISBN 978-961-6620-84-0

Nehajte sovražiti svoje otroke in
vnuke - Uveljavljanje družbene
odgovornosti v vzgoji in
izobraževanju
3. knjiga, urednika
Matjaž Mulej, Branka Čagran,
ISBN 978-961-6620-85-7

NOVO: IZJEMNA TRILOGIJA – ŠTEVILNI AVTORJI:
KER NAM JE MAR ZA NAŠE OTROKE IN VNUKE!
IRDO Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v (zelo konstruktivnem) sodelovanju s Kulturnim centrom Maribor
izdaja trilogijo s tem naslovom s 53 avtorji. To je skoraj stota knjiga Kulturnega centra Maribor v zbirki Frontier in
skoraj trideseta knjiga Inštituta IRDO. Izdajo sofinanciramo avtorji z namenskimi dotacijami, vabimo pa vas, da k
našemu nadaljnjemu delu prispevate tudi vi z nakupom teh knjig in ali avtorskim sodelovanjem z nami v prihodnje.

MOTO
Prerokba Indijancev Cree: Šele, ko bo posekano poslednje drevo, šele, ko bo zastrupljena poslednja reka,
šele, ko bo ujeta poslednja riba, šele takrat boste spoznali, da denarja ni mogoče jesti.
Narava ne potrebuje ljudi, a ljudje potrebujejo naravo.

Uredniki in avtorji upamo, da je množica zapisanih misli, zaradi katerih so več tednov zasedali zelo številni ljudje v
Parizu v novembru in decembru 2015, odsev gornjega starega spoznanja in njegovega dojemanja.

Naročite knjige zase in vam ljube osebe na naslovu info@irdo.si čim prej.

Na dan Zemlje, 22. 4. 2016, so državniki iz več kot 170 držav podpisali prvi univerzalni sporazum o zaustavitvi
segrevanja planeta, ki jasno kaže skrb držav sveta za to in naslednje generacije in pripravljenost za uveljavljanja
družbene odgovornosti v praksi. A ni edina možna in še manj zadostna.
Upamo tudi, da s trojno knjigo dopolnjujemo spoznanja, ki so jih objavili drugi, podobno bistveni in upoštevanja vredni
avtorji. Svoj več kot desetletni trud IRDO - Inštituta za razvoj družbene odgovornosti tako zaokrožujemo na preko
5.000 strani objav avtorjev z vseh celin. Glejte www.irdo.si.
Bistvo sodobne družbe morajo biti: enakost, bratstvo in svoboda. To vključuje vse ljudi in vse druge dele narave.
Tako so povedali ob francoski revoluciji nekaj let pred rojstvom Franceta Prešerna.
Tedaj (1789) so zapisali tudi: »Družbene razlike smejo temeljiti le na splošni koristi.« in to v 1. člen Deklaracije o
pravicah človeka in državljana. Tako citira na strani 11 za začetek svojega Uvoda T. Piketty v knjigi ‘Kapital v 21.
stoletju’ (Mladinska knjiga, 2015, francoski izvirnik: 2013).
Do danes so najvplivnejši in najpožrešnejši pozabili, da je to končalo neproduktivno fevdalno oblast in so jo – po
ekonomskih merilih, a z novimi pravnimi imeni – obnovili. Zato je zdaj globalna kriza. Pot iz nje vidi napredni del
sveta v družbeni odgovornosti, tudi Evropska unija (EU, 2011). Konferenca OZN leta 2015 je bila pod oznako
‘podnebje’ del truda, da bi uveljavili družbeno odgovornost, zato da bi človeštvo rešili pred izumrtjem.
Dajemo svoj prispevek s trojno knjigo - trilogijo:
NEHAJTE SOVRAŽITI SVOJE OTROKE IN VNUKE
(Prihodnosti ekonomije in človeštva ni brez družbene odgovornosti!!!)
1. Družbenoekonomski okvir in osebne lastnosti družbeno odgovornih
2. Informacije za odločanje družbeno odgovornih
3. Izobraževanje in usposabljanje družbeno odgovornih
V luči spoznanj iz nedavno prevedene knjige Darona Acemogluja in Jamesa A. Robinsona (2015): ZAKAJ NARODI
PROPADAJO – Izvori moči, blaginje in revščine na različnih koncih sveta, UMCo, Ljubljana (izvirnik: 2012) bi smeli in
morali reči, da je družbena odgovornost nadgradnja vključujočih, tj. inkluzivnih in zato uspešnih, namesto roparskih, tj.
ekstraktivnih in zato za svoje državljane uničevalnih vodstev družb, političnih in poslovnih monopolov. Pojma
družbena odgovornost v njuni knjigi ni, a praksa, ki jo opisujeta, jo močno nakazuje: brez družbene odgovornosti vodij
in drugih vplivnih oseb ter organizacij narodi propadajo; tako je bilo v starih časih in tako je danes.
Maribor, april 2016
zaslužni prof. ddr. Matjaž Mulej
predsednik Strokovnega in
Raziskovalnega sveta inštituta IRDO
l.r.

mag. Anita Hrast,
direktorica Inštituta IRDO
l.r.

Dušan Hedl, mag.posl.ved.,
Ustanovitelj Kulturnega centra
Maribor
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UREDNIŠKI POVZETEK KNJIGE
To je prva knjiga iz trilogije o tem, kako mora in more iz družbenoekonomskih razlogov
človeštvo – zlasti njegovi najvplivnejši ljudje in njihova podjetja ter druge organizacije s
prakticiranjem svoje družbene odgovornosti – nehati sovražiti naslednje generacije.
Kajti uporabniki sedaj prevladujočih ozkih in kratkoročnih kriterijev, kaj se izplača in je za
ljudi optimalno, uničujejo pogoje za preživetje; dobesedno sovražijo svoje otroke in
vnuke, a tudi sebe. Podatke o tem povzemamo predvsem v prvi knjigi te trilogije.
Njihovo bistvo na kratko povzema moto knjige – opozorilo človeka, ki je vedno živel
skladno z naravnimi razmerami. Povzel bi ga lahko tudi stavek avstralskih staroselcev
pod njihovo sveto goro Uluru: ‘Mi moramo biti ravno toliko lačni kot narava okrog nas,
da preživimo.’ Preživeli so tisočletja.

NEHAJTE SOVRAŽITI SVOJE OTROKE IN
VNUKE
1. KNJIGA:
Družbenoekonomski okvir in osebne
lastnosti družbeno odgovornih
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V prvih treh poglavjih opozarjamo, da ni prihodnosti in preživetja brez skrbi za skupno
družbeno korist, ne samo posameznikovo, temveč ekosocializma, torej; nujna je
skladnost življenja ljudi z ostalo naravo. Tega ne omogočajo niti državni niti podjetniški
monopoli, ampak družbena odgovornost – lastnost ljudi, da odločajo tako, da kar najbolj
upoštevajo posledice svojih dejanj za družbo, tj. ljudi in ostalo naravo, zato svojo
soodvisnost in trud za celovitost.
Podatki o sodobni praksi nam žal dajejo prav: kažejo nasprotno delovanje vplivnih.
Zato v nadaljnjih petih poglavjih postavljamo v ospredje človeške osebne, družbene in
gospodarske lastnosti. Ker odločajo ljudje, je bistvena zadostna in potrebna (osebna)
celovitost človeka (ZIPOC). Novosti, tudi to, ljudje sprejmejo lažje, če omogočajo dobro
počutje sodelavcev, ki je zato del celovitega družbeno odgovornega modela ravnanja z
ljudmi. Upravljanje ne more vedno teči z vsemi možnimi podatki, zato v praksi vpliva
intuicija, tudi ko gre za več družbene odgovornosti. Da govorimo o stvarni teoriji, kažejo
empirične študije globalno najuspešnejših podjetij. Ne moremo pa brez upoštevanja
zakoreninjenih navad prenesti le-teh npr. iz t. i. Zahoda v Slovenijo. To dejstvo se žal
kaže tudi pri odnosu do inoviranja, tj. praktičnega uveljavljanja novosti, ki so dokazano
koristne uporabnikom in zato tudi avtorjem in lastnikom.
Druga knjiga dopolnjuje prvo z informacijskimi podlagami modela, kako bi vse to
uresničili. Tretja knjiga dopolnjuje obe prvi s številnimi premisleki in izkušnjami
uveljavljanja družbene odgovornosti v vzgojno-izobraževalnem delu.
Matjaž Mulej, Viljem Merhar, Viktor Žakelj, uredniki prve knjige
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UREDNIŠKI POVZETEK KNJIGE
Brez družbene odgovornosti kot odgovornosti vsakogar za posledice vplivov na družbo,
tj. na ljudi in naravo, ni poti iz sedanje globalne družbenoekonomske krize človeštva,
vključno s Slovenijo. V prvi knjigi te trilogije smo to izpostavili, v tej pa poskušamo
podpreti trud z več premisleki in predlogi z medsebojno različnih vidikov kot
informacijami, kaj in kako kaže početi, da se bi rešili iz te krize. Potrebne so občutne
inovacije številnih praks; vsaka izmed tu obravnavanih je netehnološka, nobena ne
potrebuje velikih naložb, vsaka pa se tiče ljudi in prenove utečenih navad. Slednje so
pač podedovane iz zelo drugačnih časov in razmer.
V tej knjigi sodeluje 20 avtorjev s precej različnimi prispevki v 12 poglavjih. Za skupni
imenovalec smo vzeli predlog za slovenski modelni program družbene odgovornosti, ki
naj Sloveniji in drugim pokaže podlage za družbeno odgovorno življenje. Tega naj
podpre zamisel o prehodu dane prakse v trajnostno bodočnost, ne le trajnostni razvoj s
pomočjo sistemskega ravnanja v obliki družbene odgovornosti. Da bi to bilo izvedljivo,
je potreben strateški menedžment, ki ima informacije iz okolja, ker je to pogoj za
družbeno odgovorni razvoj podjetij, ki so danes najvplivnejše organizacije na svetu.
NEHAJTE SOVRAŽITI SVOJE OTROKE IN
VNUKE
2. KNJIGA:
Informacije za odločanje družbeno
odgovornih
IRDO
INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE
ODGOVORNOSTI
ZBIRKA DRUŽBENA ODGOVORNOST
KULTURNI CENTER MARIBOR
KNJIŽNA ZBIRKA FRONTIER

Praktični izzivi na poti do družbene odgovornosti (organizacij) lahko onemogočajo
uveljavitev modela. Med njih spada vpliv trikotnika »tehnično-tehnoloških raziskav,
znanja in inovativnosti« na ekosistemski značaj družbe. Med ovire spada tudi zastarelo
merjenje gospodarjenja, kajti bruto domači proizvod ne pove dovolj za družbeno
odgovorno odločanje. Potrebna je tudi posodobitev mednarodnega davčnega okolja,
da bi obveljale pravična davčna konkurenca, transparentnost in izmenjava informacij za
davčne potrebe.
Vendar ne smemo vsega pričakovati od modelov: v gospodarstvu in podjetništvu so
merodajnejši ljudje kot eksaktne metode. Na njih pomembno vplivajo pravni okviri
poslovanja, med drugim pravo Evropske unije, iz katerega tukaj obravnavamo
privatizacijo družb v državni lasti in pravice delavcev z vidika vprašanja, kdaj nastane
nezakonita državna pomoč po pravu EU. Nadaljnji pomemben vidik sodobnega
poslovanja zajema povezovanje poslovnega in nevladnega sektorja.

2016
Cena: 25 EUR
Naročila: info@irdo.si

Ker je uspeh poslovanja bistveno odvisen od prevladujočih navad, je pomembno, kako
vplivajo mediji, npr. pri dvigu inovacijskih kompetenc mladih. Razen države, podjetij in
mladih je vplivno tudi lokalno okolje – za zgled smo izbrali integracijo družbene
odgovornosti v trajnostni razvoj v primeru (učne) občine Poljčane.
Matjaž Mulej in Anita Hrast, urednika 2. knjige trilogije
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POVZETEK BISTVA KNJIGE
Na dan Zemlje, 22. 4. 2016, so državniki iz več kot 170 držav podpisali prvi univerzalni
sporazum o zaustavitvi segrevanja planeta, ki jasno kaže skrb držav sveta za to in
naslednje generacije ter pripravljenost za uveljavljanje družbene odgovornosti v praksi.
A ni edina možna in še manj zadostna. V tej knjigi, ki je tretja v trilogiji ‘Nehajte sovražiti
svoje otroke in vnuke’, se osredotočamo na družbeno odgovornost v vzgoji in
izobraževanju.
Univerza v Mariboru se je z vsemi potrebnimi listinami, vključno z večletnim
programom, uradno opredelila za ‘Trajnostno in družbeno odgovorno Univerzo v
Mariboru’. Uresničitev te dragocene opredelitve potrebuje uveljavljanje družbene
odgovornosti (DO) v vzgoji in izobraževanju. Ta knjiga je prispevek k temu. Sestavljajo jo
trije deli: spoznavno-teoretične podlage DO, primeri posrednega praktičnega
uveljavljanja DO v vzgojno-izobraževalnem delu in primeri empiričnih raziskav o
uveljavljanju DO. Namesto sklepov jo končuje četverni moto.
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VNUKE
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Družbena odgovornost ali bolje: odgovornost vsakogar za vplive na družbo, tj. na ljudi
in naravno okolje, je maksima človeških vrednot, kulture, etike in norm (VKEN). Po
mednarodnih listinah je DO pomembna nova lastnost ljudi, ki je med bistvenimi pogoji,
da človeštvo najde pot iz sedanje krize (EU 2011; ISO 2000) in zagotovi prihodnost
sedanje civilizacije, ki je brez DO v slepi ulici ter se sooča z nevarnostjo uničevalne tretje
svetovne vojne in uničenja naravnih pogojev za obstoj človeštva sedanje civilizacije.
V duhu takih spoznanj v tej knjigi najprej v 1. poglavju povzemamo in komentiramo
temeljna načela DO (organizacij). Ker gre za VKEN, prikazuje 2. poglavje razvoj vrednot.
Praksa je zapletenejša kot teorija in listine, tudi na Univerzi v Mariboru, kar utemeljuje
3. poglavje, ki s filozofsko teoretično podlago in praktičnim zapletom pokaže razliko
med listinami in prakso; iz nje izhaja tudi vpliv na javni ugled in DO. Nadaljujemo z
vprašanjem vzgoje za ustvarjalno sodelovanje, kajti ISO 26000 kot globalno sprejeta
listina o DO izpostavlja kot dve temeljni lastnosti upoštevanje soodvisnosti, ki vodi k
ustvarjalnemu sodelovanju, kot pot k celovitosti. Izvora sedanjih problemov človeštva
sta namreč enostranskost in etika neodvisnosti (ki pa je možna samo uničevanja narave
in družbe vzpostavljajo pogoji za njuno ohranjanje.
Izkaže se, da je DO kot skrb za prihodnost človeštva imanentna naloga vseh ravni
izobraževanja (od vrtca do univerze) ali, kot poudarja Delors s sodelavci v delu Učenje:
Skriti zaklad (1996, str. 77–88), ‘učiti se, da bi vedeli’, učiti se, da bi znali delati’, ‘učiti se
biti’ in ‘učiti se sobivati’.
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