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Demokracijo je kot obliko politiène ureditve mogo-
èe razumeti kot obliko vladanja, ki vsem dr�avljanom
omogoèa, da neposredno ali s pomoèjo predstavnikov
enakopravno vplivajo na politiène odloèitve. Tako demo-
kracijo, ki bi po veèinskem naèelu vse odloèitve na �oli
prenesla v roke uèencev, bi bilo
gotovo te�ko zagovarjati.
Vendarle pa ugotovitev, da
uèenci pri upravljanju �ole ne
morejo sodelovati enakovred-
no, �e ne pomeni, da bi mora-
li biti od tega procesa popol-
noma odrinjeni.

V preteklosti sem pogosto delal s prostovoljci in pro-
stovoljnimi organizacijami. Delo v de�elah tretjega sve-
ta je pogosto popolnoma odvisno od njih. Kot glavne-
mu direktorju organizacije Mednarodni potro�niki,
ki pokriva dr�avne potro�ni�ke organizacije, in kot ene-
mu od ustanoviteljev Medna-
rodne razvidnosti, svetovne
nevladne organizacije proti
mednarodni korupciji, mi je
bilo zelo blizu delo v prosto-
voljnih in nevladnih organiza-
cijah. Te izku�nje mi zelo veli-
ko pomagajo.

Problem motenj hranjenja v Sloveniji vse bolj na-
ra�èa. Bolezni najpogosteje podle�emo mladi. Najpo-
gostej�e in najizrazitej�e motnje hranjenja so anorek-
sija in bulimija nevroza ter kompulzivno prenaje-
danje, veèkrat pa gre tudi za prepletanje le-teh. Naj-
veèkrat je bolezen odziv na
stresno situacijo, te�ave, ki
jim mladostnik ne zmore biti
kos, (spolne) zlorabe iz prete-
klosti, nerazre�ene konflik-
te... Najstnik dobi obèutek,
da je edina stvar, ki jo lahko
nadzira, hrana.

40 Èlovek je doslej vsako sredstvo uporabil tudi za mo-
ralno sporno poèetje, pri tem internet ni izjema. Tisk
nam ni dal le Svetega pisma, ampak tudi pornograf-
ske revije. Televizijski zaslon mirno prenese tako ma�o
kot nasilni�ke filme, telefon je mogoèe uporabiti tako
za priklic re�evalcev kot za
�vroèe� pogovore. Star�i in
vzgojitelji so pred izzivom,
kako izpolniti vzgojiteljsko
dol�nost, ko otroci in mladi
preko interneta brez poseb-
nih te�av prihajajo do moral-
no spornih vsebin.
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Èlovekovo bivanje je v resnici sobiva
nje z drugimi, je tesno prepletanje

z dogajanji okoli njega � politiènimi, so-
cialnimi in dru�benimi premiki. Posa-
meznika �ivljenje in ustvarjanje v dolo-
èenem okolju zelo zaznamuje, saj je s
tem povezan naèin razmi�ljanja, razu-
mevanja sveta, kulturna pripadnost in
dojemanje samega sebe. Kadar je oko-
lje tak�no, da spodbuja posameznika k
aktivnemu pristopu in sodelovanju v
dru�bi tako, da se v njej poèuti svobod-
nega in vé, da ima mo�nost izraziti svoj
vidik, takrat lahko govorimo o demo-
kratièni dru�bi. Pasivnost, odtujenost,
nezanimanje in strah med ljudmi niso
in ne morejo biti izraz odprte in svo-
bodne dru�be.

Demokracija je, razen tega, da gre za
naèin organiziranosti doloèene dru�be,
predvsem naèin razmi�ljanja in �ivljenja
èlanov dru�be. V vsaki dru�bi, ki razgla-
�a demokratiènost kot najvi�jo vredno-
to, je osnovna in najpomembnej�a na-
loga neprestano preverjanje, ali posa-
mezniki te dru�be èutijo, da so jim za-
gotovljeni vsi postulati svobodne dru�-
be � enakost, enakopravnost, svoboda
izra�anja, pravica do informiranosti itd.
Pogosto je namreè razlika med z ustavo
izra�enimi pravicami posameznika ali
doloèene skupine v dru�bi in dejanskim
stanjem tako velika, da ne moremo veè
govoriti o demokratièni dru�bi. Primer

za to so nekatere biv�e socialistiène dr-
�ave, ki so ob spremembi politiènega si-
stema formalno �ustolièile� demokracijo,
vendar ta v vsakdanjem �ivljenju dr�av-
ljanov ni delovala.

Za razvoj demokracije in demokra-
tiènega naèina razmi�ljanja je zato véde-
nje o organiziranosti dru�be, v kateri �i-
vimo, izrednega pomena. Znanje omo-
goèa razvoj. Zavedanje pravic, ki jih ima-
mo kot pripadniki dru�be, poznavanje
politiènega sistema dru�be � temeljni
postulati ustave, organiziranost dr�av-
ne uprave, seznanjenost z lokalno orga-
niziranostjo � so najmoènej�e zagoto-
vilo za razvoj celotne dru�be. Pri tem pa
ne smemo pozabiti tudi na to, da �brez
akcije, ni reakcije�. Kdor do�ivlja, da so
kratene njegove osnovne pravice, ki jih
ima kot èlovek ali kot pripadnik do-
loèene dru�be, in na to ne reagira, s tem

Politièni sistemi in
mo�nosti vplivanja ? Polona Suhadolnik Gramc

Vzgoja za demokracijo je ena bistvenih nalog vsake dr�ave, vsake orga-
nizirane in tudi neformalne skupine. V na�i dru�bi pogosto dobimo obèu-
tek, da smo polni besed o demokraciji, medtem ko je dejansko razvijanje
demokratiènega duha �e vedno v povojih. Vzgoja za demokracijo se sme
omejevati zgolj na teoretièno znanje o (politiènem) sistemu, v katerem �ivi-
mo, oziroma o (politiènih) sistemih drugih dru�b, ampak mora biti vzgoja
za vrednote, ki jih ta sistem vsebuje.

ne �kodi samo
sebi, paè pa ce-
lotni dru�bi, ki
tako izgubi pri-
lo�nost za na-
predek v smeri
bolj�e, prijaz-
nej�e, bolj demokratiène dru�be.

Vzgoja za demokracijo je ena bistve-
nih nalog vsake dr�ave, vsake organizi-
rane in tudi neformalne skupine. V na�i
dru�bi pogosto dobimo obèutek, da
smo polni besed o demokraciji, medtem
ko je dejansko razvijanje demokratiène-
ga duha �e vedno v povojih. Tak�en ob-
èutek bo vladal, vse dokler vsakomur ne
bo razumljivo, da imamo neodtujljive
pravice, za katere smo se pogosto sami
dol�ni boriti, in se ob tem zavedamo, da
se na�e pravice konèajo tam, kjer trèijo
ob pravice drugega. Vzgoja za demokra-
cijo se zato ne sme omejevati zgolj na
teoretièno znanje o (politiènem) siste-
mu, v katerem �ivimo, oziroma o (poli-
tiènih) sistemih drugih dru�b, ampak
mora biti vzgoja za vrednote, ki jih ta si-
stem vsebuje.

Ideja demokracije je zaznavna �e od
antike naprej. Izpopolnjevanje te ideje
je kot perpetuum mobile, kot nekaj, kar
se neprestano giblje in se nikoli ne us-
tavi na idealni toèki. Razlog za nepresta-
no gibanje je predvsem v nas ljudeh, ki
se z vsako generacijo, z vsako trenutno
socialno, dru�beno in kulturolo�ko si-
tuacijo uèimo tega posebnega naèina
razmi�ljanja. Zato je najpomembnej�a
naloga vsake, �e tako majhne celice dru�-
be, da razvija obèutek lastne vrednosti,
pomembnosti za okolje, v katerem �ivi.
Le tako se lahko razvije �elja po vpliva-
nju, po aktivnem poseganju in delova-
nju pri spremembah dru�be, katere se-
stavni del smo. nFoto: Silvo �inkovec
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Demokracija je oblika vladavine in
politiène ureditve, v kateri ima najvi�jo
oblast ali suverenost ljudstvo. Seveda se
pri tem zastavlja vpra�anje, kdo je to
ljudstvo. V Grèiji, kjer sreèujemo prve
demokratièno urejene mestne dr�avice,
so bili iz tega �ljudstva� izkljuèeni �en-
ske, su�nji, otroci in celo rokodelci. Zato
k demokraciji ne sodi samo dosledno
spo�tovanje naèela, da pripada oblast
ljudstvu, temveè da to ljudstvo sestav-
ljajo vsi dr�avljani in da je dr�avljanstvo
dostopno vsakemu èloveku, ne glede na
poreklo, imetje ali kako drugo znaèil-
nost. Demokracija torej ne pomeni samo
veèinskega sistema odloèanja, temveè
tudi naèelo, da smo vsi ljudje v doloèeni
politièni skupnosti enakopravni. Konè-
no pa k pojmu demokracije sodi tudi na-
èelo, da mora biti vladavina usmerjena
v dobro vseh dr�avljanov in ne samo ne-
katerih. Zato se lahko strinjamo s po-
ljudno definicijo demokracije, ki pravi,
da je demokracija �vladavina vseh nad
vsemi in v prid vseh�.

Pred Bogom
smo vsi enaki

Demokracijo kot idejo so poznali �e
davno pred novim vekom. Prva velika
politièna filozofa sta bila Platon in Ari-
stotel. Razlikovala sta tri mo�ne temelj-
ne oblike oblasti: monarhijo, kjer vlada
en sam; aristokracijo, kjer jih vlada nekaj;
demokracijo, kjer vladajo vsi. Poznala sta

tudi tri mo�ne sprevr�ene oblike obla-
sti: èe se spridi monarhija, nastane tira-
nija; èe se spridi aristokracija, nastane
oligarhija; èe se spridi demokracija, za-
vlada anarhija. Oba sta zelo dobro poz-
nala zamisel demokracije, vendar ji ni-
sta bila preveè naklonjena. Delno tudi
zato, ker sta menila, da je takrat nevar-
nost anarhistiène sprijenosti veliko veè-
ja. Veè veljave in koristi sta pripisovala
aristokraciji; tudi zato, ker nista prizna-
vala enakopravnosti vseh ljudi in nista

zagovarjali re-
snièno enako-
pravnost vseh
ljudi. Vsi ljudje
so namreè de-
le�ni istega ve-
soljnega uma,
ki vlada vesolju. Vsem je zato dan do-
stop do spoznanja, kaj je prav in kaj ni.
Vsi so razumna bitja, ki se udele�ujejo
umnosti in logosa, ki vlada vesolju in
svetu, zato so tudi vsi v bistvu enako-
pravni. Ljudje smo umna bitja, zato no-
simo vesoljni zakon v svojem umu, z ve-
soljnim zakonom pa tudi svoje prav tako
naravne pravice in s tem naravno ena-
kopravnost. �Komur je namreè narava
dala um, temu je dala tudi pravilni um
(recta ratio), torej tudi zakon (lex), ki je
pravilni um, kolikor le-ta ukazuje in pre-
poveduje. Komur je dan zakon, temu je
dano tudi pravo (ius)�1, pravi Ciceron.

K zavesti o enakosti vseh ljudi je dalo
bistven prispevek kr�èanstvo s svojim
predhodnikom judovstvom in celotnim
starozaveznim in novozaveznim razo-
detjem. Svetopisemska zamisel in raz-
laga stvarjenja, prero�ke napovedi ve-
soljnega odre�enja za vse ljudi, novoza-
vezna izpolnitev teh napovedi, poklica-
nost vseh ljudi brez razlike v Bo�je kra-
ljestvo in v vesoljno sestrinstvo in brats-
tvo v Kristusu � ne glede na narodnost,
spol in dru�beni polo�aj � so temeljne
kr�èanske ideje. �Ni ne Juda ne Grka, ni
ne su�nja ne svobodnjaka, ni ne mo�ke-
ga ne �enske: kajti vsi ste eden v Kristu-
su Jezusu� (Gal 3,28; prim. Rim 10,12; 1
Kor 12,13; Kol 3,11). Enako pravijo veli-
ki cerkveni oèetje. Gregor Veliki (540-
604) v svoji razpravi o oblasti poudarja,
da �smo vsi ljudje po naravi enaki�.2 Vse
te ideje so oblikovale evropsko zavest in
so odloèilno prispevale k temu, da je z

Demokracija je dinamièni ideal,
ki ni dose�en in zagotovljen enkrat
za vselej, marveè ga je treba stalno

dograjevati in izpopolnjevati.

Filozofija in zgodovina
o demokraciji ? Anton Stres

Demokracija ne pomeni samo veèinskega sistema odloèanja, temveè tudi
naèelo, da smo vsi ljudje v doloèeni politièni skupnosti enakopravni. Konèno
pa k pojmu demokracije sodi tudi naèelo, da mora biti vladavina usmerjena
v dobro vseh dr�avljanov in ne samo nekaterih. Zato se lahko strinjamo s
poljudno definicijo demokracije, ki pravi, da je demokracija �vladavina vseh
nad vsemi in v prid vseh�.

imela jasne zavesti o dostojanstvu sle-
herne èlove�ke osebe. Za spoznanje o
enakopravnosti in dosledno upo�teva-
nje le-te je bilo treba èakati do novega
veka, pravzaprav do francoske revoluci-
je leta 1789. Revolucionarna ustavodaj-
na skup�èina je 26. avgusta 1789 razgla-
sila seznam pravic èloveka in dr�avljana,
kjer je bilo na prvo mesto postavljeno
naèelo, da se �ljudje rodijo in �ivijo svo-
bodni ter enaki v pravicah�.

Kljub temu enakost vseh ljudi ni
novove�ka iznajdba. Èeprav je veliki fi-
lozof Aristotel trdil, da so nekateri ljud-
je rojeni za to, da vladajo, drugi pa, da
slu�ijo, so skoraj soèasno stoi�ki filozofi
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novim vekom, ki se je sicer zaèel odda-
ljevati od kr�èanstva, postala zavest o
enakosti vseh ljudi pred Bogom tudi te-
melj politiènih in dru�benih ureditev.

Dostojanstvo sleherne
èlove�ke osebe

Poleg ideje o enakosti vseh ljudi je
treba omeniti �e sorodno in dopolnilno
idejo dostojanstva sleherne èlove�ke ose-
be. Tudi to idejo so posebno radi poudar-
jali v èasu razsvetljenstva in znani filozof
I. Kant je na njenih temeljih oblikoval eno
najbolj odloèilnih misli sodobnega èasa,
ko jo je povezal z idejo cilja: èlovek je kot
moralno bitje cilj in ne sredstvo. A tudi
ta misel ni brez kr�èanske zgodovine.
Svetopisemsko poroèilo o stvarjenju po-
stavlja èloveka kot krono stvarstva, �e
veèje dostojanstvo pa se razodene èlove-
ku z uèloveèenjem Bo�jega sina. �Spoz-
naj kristjan svoje dostojanstvo�, opozar-
ja pape� Leon v enem izmed svojih bo-
�iènih govorov. V zgodnjem kr�èanstvu
sreèujemo misel, da bi v stanju brez gre-
ha ne bilo oblasti in ne imetja. Ljudje bi
imeli vse skupno in vsi bi se svobodno,
brez potrebe po oblasti, vedli v skladu s
skupnim dobrim. Po tej teoriji oblast èlo-
veka nad soljudmi ni bila izvirno zami�-
ljena, temveè je posledica èlovekovega
padca v gre�nost. Tako uèi sv. Avgu�tin
(354-430), ki poudarja, da je Bog èlove-
ku dal, da vlada nad �ivalmi, ne pa nad
sebi enakimi, nad ljudmi. �On noèe, da
bi umno bitje, narejeno po njegovi podo-
bi, vladalo nad èim drugim kakor nad ne-
razumnimi bitji; noèe, da bi èlovek vladal
nad èlovekom, temveè èlovek nad �iva-
ljo. Tako so bili prvi pravièni postavljeni
bolj kot pastirji èrede kakor kot kralji nad
ljudmi. S tem nas je hotel Bog pouèiti, kaj
zahteva red stvarstva, kaj pa terja praviè-
nost, ki jo dolgujemo grehu.�3 Novove�-
ka teorija o demokraciji se je torej vedé
ali nevedé navezovala na bistvene sesta-
vine kr�èanskega pojmovanja èloveka.
Zato je demokratièna dru�bena in poli-
tièna ureditev povsem v duhu kr�èanske-
ga pogleda na èloveka, èetudi je v prete-
klosti tu in tam Katoli�ka Cerkev uvedbi
demokratiène ureditve nasprotovala in
bila dolgo èasa zagovornica monarhiène
in aristokratske ureditve.4

Demokracija je torej umetno in kul-
turno, se pravi zavestno in premi�ljeno
vzpostavljena dru�bena in politièna ure-
ditev z ustreznimi institucijami in meha-
nizmi, katere namen je zagotoviti, da
bodo vsi dr�avljani enakopravni nosilci
vseh vej oblasti (zakonodajne, izvr�ilne
in sodne), da bo ta oblast razdeljena, saj
je samo tako lahko tudi omejena, in da
bodo tako ljudje s pokor�èino oblasti v
resnici pokorni sebi. Tako bodo lahko
subjekti in odgovorni nosilci svoje skup-
ne usode, tako bodo ohranili svoje do-
stojanstvo svobodne in odgovorne oseb-
nosti. V tem izrazito moralnem smislu
je smisel demokracije zagotoviti vsem
dr�avljanom dostojanstvo subjekta in
odgovorne osebe, hkrati pa zagotoviti
dobro in uspe�no funkcioniranje vseh
treh vej oblasti.

Demokracija
v politiènem
in socialnem pomenu

Moralna ambicija demokracije je torej
zelo velika: ohraniti dostojanstvo sleher-
nega dr�avljana. To je demokracija v poli-
tiènem, dr�avljanskem pomenu besede.
Obstaja pa tudi demokracija v socialnem
pomenu. Kajti k demokraciji sodi tudi na-
men in cilj, da bo skupno dobro v prid vseh
dr�avljanov in ne
samo nekaterih.
Vsi dr�avljani ima-
jo pravico do dele-
�a pri blaginji, ki jo
ustvarjamo s skup-
nimi moèmi. To je
tisti vidik demokra-
cije, ki poudarja, da
mora enakoprav-
nost pri udele�bi in
izvajanju oblasti
imeti za svoj sad
udele�bo vseh pri
sadovih skupnih
prizadevanj v poli-
tièni skupnosti. V
tem smislu je v nas-
protju z demokra-
cijo, èe si blaginjo
neke dru�be prisva-
jajo samo nekateri.

Iz povedanega je jasno razvidno troje:
1. demokracija je visok ideal, ki se ni poja-

vil spontano, samodejno, sam od sebe,
ampak smo si ga zadali ljudje sami;

2. ta ideal je moralne narave, ker se na-
vezuje na moralno idejo dostojan-
stva sleherne èlove�ke osebe;

3. to je dinamièni ideal, ki ni dose�en
in zagotovljen enkrat za vselej, mar-
veè ga je treba stalno dograjevati in
izpopolnjevati. Zaradi vsega tega je
tudi razumljivo, da ga imajo nekate-
ri za iluzijo in utopijo, èe ne celo za
samoprevaro. Kljub temu pa je res,
da èlove�tvo doslej ni izna�lo dru�-
bene in politiène ureditve, ki bi bila
bolj v skladu z dostojanstvom sleher-
ne èlove�ke osebe. n

Foto: Silvo �inkovec

Opombe
1. Cicero, De legibus I, 33. Teubneriana, Lipsiae

1855, 352. Podobno uèi pozneje Toma� Akvin-
ski (prim. Summa theologiae. Ia-IIae, q. 94, a. 2).

2. Gregorii Magni Moralia in Iob XXI, 15, 22. V:
Corpus Christianorum CXLIII A, 1082.

3. Augustini De civitate Dei, XIX, 15. Toma� Ak-
vinski se s tem sicer ne strinja, ampak razli-
kuje dve vrsti vladanja: vladanje nad su�nji in
vladanje nad sebi enakimi, ki ni niè drugega
kakor usmerjanje k skupnemu dobremu (prim.
Summa theologiae I, q. 96 a. 4).

4. V Franciji so katolièani �ele v 20. stoletju spre-
jeli republiko, kar v veliki meri razlo�i, zakaj
so bili francoski republikanci usmerjeni tako
proticerkveno in laicistièno.


