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POVZETKI IZBRANIH RAZPRAV S POVEZOVALNEGA FORUMA  
JEAN MONNET CHAIR 
 
Podjetniške prakse multinacionalnih korporacij in »pravična trgovina« v mednarodnem 
trgovanju 
 
V razpravi je izpostavljeno, da se ne vidi v kakšnih okoljih so proizvedeni izdelki/storitve. Vpliv 
se ne nanaša le na zaposlene, ampak na vse živeče v določenem okolju (onesnažen zrak, voda) 
itd. Vprašanje pa je koliko se te multinacionalke ukvarjajo s širšimi vplivi.  
 
Glede ideje lokalne samooskrbe se opozarja, da je ponudba (pri nas) omejena na lokalno 
pridelano hrano. Pri nas je veliko ponudnikov najrazličnejših domačih izdelkov, ni pa nikogar, 
ki bi izdeloval npr. oblačila, kaj šele tehnološko zahtevnejše izdelke. 
 
Konkreten predlog na forumu je, da bi nadzor nad pravili podjetij vezano na pogoje dela bila 
sprejeta na svetovni ravni. Za pravilno izvajanje nadzora nad pravili pa v domeni vsake 
posamezne države.  
 
Rešitev je lahko v izobrazbi lokalnega prebivalstva in tako mu dati možnost izbire. Izbira lahko, 
da dela kot rokodelec v XY šivalnici za 1$ na dan ali da dela kot programer za 50$ na uro za 
ZW firmo kjerkoli na svetu. 
 
Glede pravične trgovine so potrebni sistemski pristopi, ki bi lahko že obstoječo trgovino vedno 
bolj približevali pravilom pravične trgovine. Veliko pa bi bilo že implementirati veljavne 
zakone in normative v vseh članicah svetovne trgovinske organizacije. 
 
 
Podnebne spremembe in (apokaliptični) diskurzi 
 
Razprava je obravnavala med drugim neenak vpliv okoljskih/podnebnih sprememb. Bistveno 
vprašanje je, kdo je najbolj prizadet (nacionalna in globalna raven). Prav tako je izpostavljeno 
vprašanje, komu katastrofe (podnebne, zdravstvene itd.) najbolj koristijo. Ob tem se debata 
navezuje na koncept »disaster capitalism«.  
 
Na ravni kokretnega delovanja se izpostavlja tudi vidik odgovornosti vsakega posameznika. 
»Če vsak od nas opusti mišljenje, kaj bom pa jaz en sam proti sedmim miljardam in začnemo 
pri sebi s spremembami, nas bo sčasoma vedno več.« Vsak posameznik lahko vpliva na 
trajnostno in aktivno mobilnost, odgovoren odnos pri izbiri in nakupu hrane ter varčevanju z 
energijo. 
 
Epidemija Covid-19 je morda dober pokazatelj, da zmoremo in da če bi to res želeli lahko 
spremenimo naš slog življenja. »Pred nami so ključna leta!« 
 
 
 



 

 

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne 
pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in 
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo 

informacij, ki jih vsebuje. 

 
 
Vpliv globalizacije na socio-ekonomske neenakosti 
 
Tako je geografsko tvegano investicijo začela nadomeščati tehnološka investicija, katera pa je 
praviloma locirana v državah z bolj izobraženo družbo - razvite države. Omenja se: »Kapital 
(denar) pa je za gospodarstvo isto kot kri za človeka«. Rezultati so poznani: vedno večji 
gospodarski razkorak (GDP), migrantska kriza, ... Je pa tudi nekaj dobrega: izjemno hiter 
napredek novih tehnologij (farmacija, zelena energija, ...).  
 
 
 
 


