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PROBLEMATIČNOST 
KULTURNE POLITIKE  

KOT POLITIKE
Sažetak: Razmerje med politiko in kulturo je v večstrankar-
ski predstavniški demokraciji v samem temelju problematično. 
Na eni strani se nahaja kulturna sfera, ki poudarja, da mora 
biti kultura samostojna/avtonomna, pa čeprav je po sili razmer 
gmotno odvisna od oblasti. Po drugi strani kulturne politike kot 
javne politike ni mogoče enostavno izvzeti iz političnega siste-
ma in jo prepustiti avtonomiji kulturnega podsistema. Vlada-
joča politika, ki je dobila oblast na volitvah, ima demokratični 
mandat, da ureja javne zadeve - tudi na področju kulture. Za-
radi visoke specializacije družbenih podsistemov, ki so postali 
operativno zaprti organizmi, vodi načelno zavračanje politike 
dodatno v t.i. demokratični primanjklaj in načenja same teme-
lje posredniške demokracije. Pozitivna alternativa politiki dis-
tance do kulture (arm's length) je politika interakcije (arm in 
arm) med političnimi organi, civilno družbo in lastniki kapitala 
s pomočjo novih prijemov, temelječih na vključenosti v poli-
tične procese (participaciji) in javnem, širokem razpravljanju 
o kulturnih kot javnih zadevah (deliberaciji). Za re-afirmacijo 
javne vrednosti kulture je zato potrebna njena re-politizacija. 

Ključne reči: kulturna politika, avtonomija kulture, demokra-
tični primanjklaj, dihotomija politika/birokracija, neo-liberali-

sm, post-menedžerska paradigma, re-politizacija

Avtonomija kulture versus demokratični 
mandat

Svoboda umetniškega ustvarjanja je v moderni drža-
vi individualna človekova pravica in civilizacijski stan-
dard, nekakšen sine qua non, ki se mu mora podrediti 
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tudi oblast in se v znak spoštovanja umetniške avtonomi-
je distancirati od vsebinskega poseganja v kulturo četu-
di zagotavlja gmotne pogoje zanjo. Naj navedemo samo 
dva citata, ki sodita v ta kontekst. Slovenski akademik dr. 
France Bernik:1 „To pomeni, da se mora kulturna politi-
ka, če hoče ostati verodostojna v svojih odločitvah, opi-
rati na stroke, ki poznajo kulturo, kakovost ustvarjalcev, 
različne umetniške smeri in njihove razvojne težnje. Po-
znati pa mora tudi sloje odjemalcev kulturnih vrednot v 
družbi, njihovo zahtevnost in okus, imeti mora pregled 
nad kulturnim trgom in obvladati, kot danes pravimo, 
kulturni menedžment“, in še „poglavitna naloga kulturne 
politike je torej pripravljanje gmotnih pogojev in vsega, 
kar lahko prispeva k razmahu kulture. Zlasti finančno in 
pravno problematiko lahko ureja le kulturna politika, z 
jasno zavestjo, da vsebinska vprašanja kulture niso nje-
no področje“. Slovenski minister za kulturo v letu 2000 
mag. Rudi Šeligo: „Kulturna politika [je] tehnika in teh-
nologija upravljanja z javnim denarjem, ki naj omogoči 
živo življenje kulture – po njenih avtonomnih zakonito-
stih, idejah, nazorih, nagibih, pa tudi kapricah in navdi-
hu. Prav na tej točki (če odmislimo naknadno merjenje 
lastne učinkovitosti) pa se njena tehnologija konča. Se 
mora končati. Demokratična kulturna politika mora v tej 
fazi sebi ukazati „roke stran“, namreč stran od ideološke-
ga in idejnega vrednotenja tega, kar z „njenim“ denarjem 
nastane – če bi to vrednotenje pomenilo navodilo za pri-
hodnjo podporo“. Depolitizacija ali vsaj apolitičnost kul-
ture, se v teh razmišljanjih ponuja kot najvišji demokra-
tični izraz. V slovenski kulturnopolitični praksi je torej 
precej pogledov, ki terjajo distanco politike do kulturnih 

vsebin, ki jih gmotno podpira.

Stališča, ki odrekajo politiki poseganje v sfero kulture, 
sprožajo pravzaprav vprašanje, ali je kultura sploh pri-
meren predmet politike. Vmešavanje javnih oblasti v 
značilno sfero svobode prinaša tveganje, da značilni 
ukrepi politike kot so denar in pravo, krni ustvarjalnost 
ali jo celo skozi subvencioniranje podreja politiki oziro-
ma spreminja v „režimsko«kulturo. Kulturna država je 
že po definiciji in namenu po mnenju Marca Fumarolija 
zaščitnica, protekcionistka in dirigistka, kulturna politika 
pa ideološka propaganda.2 V izogib „kreativnemu diri-
gizmu države“ se zavzema za popolno ločitev države od 
kulture. Skrajni politični nasprotniki dejavnega razmer-
ja med državo in umetnostjo, ki jih je najti predvsem v 
ZDA, utemeljujejo svoj odpor s trditvijo, da so države, ki 
imajo kulturno politiko, totalitarne države in pri tem ne 
1 Čopič V., Tomc G., Kulturna politika v Sloveniji: Simpozij, Lju-

bljana 1998, str. 15-16.
2 Fumaroli M., L’État culturel, essai sur une religion moderne, Pariz 

1991, str. 223.



VeSNA ČOPIČ

35

mislijo samo na ideološki aparat fašizma in komunizma, 
v katerega je bila vgrajena močna nacionalsocialistična 

oziroma realsocialistična kulturna ikonografija.

Po drugi strani kulturne politike kot javne politike ni mo-
goče enostavno izvzeti iz političnega sistema in jo prepu-
stiti avtonomiji kulturnega podsistema. Minister za kul-
turo v letih 1997-2000 Jožef Školč:3 „Ali je smiselno pu-
stiti vse tako, kot je, in govoriti samo o količini denarja 
kot o zadnjem merilu zasidranosti kulture v družbi?“ A je 
hkrati dodal: „… svojo nalogo vidim v tem, da uredimo 
zakonodajo, da zagotovimo nemoteno financiranje, da v 
kolesje kulture sistematično vpletamo različne ravni in 
iniciative, da, skratka, spravimo v pogon mehanizme, ne 
pa njihovih potnikov“. Vendar pa največ pove njegova 
resignacija, da se je na Ministrstvu za kulturo opekel še 

vsak, ki je odprl njegova vrata.

Če ima vladajoča politika, ki je dobila oblast na volitvah, 
demokratični mandat, da ureja javne zadeve tudi na po-
dročju kulture, jih bo urejala v skladu s svojimi cilji in 
prioritetami, kar pomeni potencialno selektivno obrav-
navo tako kulturnih dejavnosti kot tudi kulturnih izva-
jalcev. Za to se iz historičnih izkušenj odloči predvsem 
takrat, ko je kultura del Althusserjevega ideološkega apa-
rata države oziroma neke družbene skupnosti. V nasprot-
nem primeru se kulturnim akterjem kaj hitro zgodi, da 
so odrinjeni na rob politične agende ali kot bi se izrazil 
slovenski pisatelj Ivan Cankar, samo še krizantema na re-
verju bogatina. Torej okras, ki ga potrebuješ ob določenih 
priložnostih, ne pa polje, ki je v jedru razvoja neke druž-
be in države. Zato je glavno vprašanje, ki si ga je zasta-
vila tudi neodvisna skupina političnih odločevalcev, razi-
skovalcev in kulturnih menedžerjev v razpravi Svetovne 
komisije o kulturi in razvoju (UN/Unesco) kako spraviti 
kulturo iz obrobja v središče družbe in njenega razvoja.4 
Ali je to sploh mogoče ne da bi kultura bila del politične 

agende in torej predmet političnih razprav?

Koga torej predstavlja ministrstvo,  
pristojno za kulturo?

Poleg legitimnosti kulturne politike kot javne politike je 
v ospredju tudi vprašanje, komu ta politika služi. Nekako 
samoumevno je, da ministrstvo, pristojno za kulturo služi 
kulturnemu podsistemu. Ali pa s tem služi tudi že njego-

3 Čopič V., Tomc G. and Wimmer M., Kulturna politika v Sloveniji, 
Ljubljana 1997, str. 2.

4 Council of Europe, In From the Margins, Strasbourg 1998.
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vim akterjem ali pa je njegova dominantna dolžnost, da 
vendarle daje prednost odličnosti v kulturi in z njo po-
vezani selektivnosti ter dostopu državljanov do kulture, 
je bolj zapleteno vprašanje. Koga „zastopa“ ministrstvo, 

kulturnike ali državljane?

Če naj bi presegli odločanje kot zaprto konverzacijo med 
strokovnjaki in umetniki, bi morali vanjo vključiti tudi 
tretji konstitutivni člen kulturne politike kot javne poli-
tike, to je državljana oziroma uporabnika. Ali je demo-
kratični mandat publike, o katerem govori Holden mo-
goče doseči prek politikov, ki predstavljajo državljane?5 
Ob tem razvije tezo, ki izhaja iz večplastnosti kulture kot 
vrednote. Sestavljena je iz treh vrednosti : kultura kot 
vrednota sama na sebi (umetnost zaradi umetnosti), kul-
tura kot institucionalna vrednota (kulturne potrebe držav-
ljanov so legitimne potrebe in kulturne institucije javni 
servisi) in instrumentalna vrednost kulture ( kultura kot 
orodje/struktura za doseganje drugih ciljev kot so nove 
zaposlitve, revitalizacija zapuščenih industrijskih okolij, 
zabava itd.). Največji izziv kulturne politike je v tem, ka-
ko upoštevati vse tri vrednosti kulture oziroma najti tako 
ravnotežje med njimi, da je mogoče govoriti o kulturni 
politiki, ki je demokratična, ki integrira kulturo v družbe-
ni razvoj in ki udejanja svobodo umetniškega ustvarjanja 
in izražanja. Kako to doseči ob dejstvu, da je umetnost 
ekskluzivna in ne nujno inkluzivna? V tem smislu je la-
hko v samem svojem jedru nedemokratična, kar pa ne 
odvezuje kulturne politike kot javne politike od demo-
kratičnega imperativa, to je od spoštovanja temeljev, na 

katerih je zgrajena demokracija.

Zamrznjeno stanje kot rezultat 
problematičnosti kulturne politike kot politike

V Sloveniji se problematičnost kulturne politike kot po-
litike kaže v zamrznjenem stanju na področju kulture. S 
to besedo je stanje na področju kulture ocenila tudi med-
narodna ekspertna skupina Sveta Evrope, ko je leta 1996 
evalvirala slovensko kulturno politiko.6 Na zastoj oziro-

ma stagnacijo kažejo naslednja dejstva:

1. Področje kulture je dobilo v tranziciji svojo novo za-
konodajo najkasneje od vseh družbenih področij, šele 
1994, prvi Nacionalni program za kulturo pa šele leta 

5 Holden J., Cultural value and the crisis of legitimacy, London 
2006, str. 14-19.

6 Čopič V., Tomc G. and Wimmer M., Kulturna politika v Sloveniji, 
Ljubljana, 1997, str. 371.
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2004. Tako je prav polje, ki je povzročilo tektonske 
družbene in politične premike, ni imelo notranje mo-
či, da bi se transformiralo, vprašanje pa je, koliko se 
je v kulturnem podsistemu spremenilo tudi potem, ko 

je končno dobil nov institucionalni okvir.

2. Ministrstvo je gasilska brigada/krizni štab, strokovna 
služba pa operaterji stroja za delitev denarja. Značilna 
miselnost, ki je bila značilna za socialističen paterna-

listični odnos do kulture, je ostala.7

3. Ministrstvo za kulturo je prevzelo tudi pristojnost za 
področje medijev, ki pa je z vidika politične pozor-
nosti popolnoma zasenčilo kulturo in umetnost. Mi-
nister za kulturo je leta 2006 sicer doživel interpela-
cijo, a zaradi svojega odnosa do medijev. Razpisana 
sta bila tud že dva referenduma, a oba zaradi medij-
ske zakonodaje. Na področju kulture in umetnosti je 
nasprotno pravo zatišje. Oba nacionalna programa za 
kulturo (za obdobje 2004-2007 in 2008-2011) sta bila 
sprejeta s soglasjem vseh poslancev, kulturna zako-
nodaja je šla skozi zakonske postopke tekoče. Mnogo 
so dogaja, a nič se ne zgodi, saj lahko več kot 50 kul-
turnopolitičnih ciljev v vsakem od the dokumentov 
pomeni le ritual brez resnih namenov. „Po osamosvo-
jitvi ji [slovenski kulturni politiki] ni uspelo obliko-
vati in udejanjiti skupne politične volje, ki bi kultur-
ni sferi zagotovila resnično razvojno vzpodbudo in ji 
omogočila napredek, vprašanje je, ali sploh ima moč, 
znanje in voljo za upravljanje družbenih protislovij«.8

4. Podatek, da se vedno več razpoložljivih javnih sred-
stev namenja za plače zaposlenih in da jih vedno 
manj ostaja za materialne stroške, kar pomeni osiro-
mašenje programa javnih zavodov in ogrožanje nji-
hovega javnega poslanstva.9 Takšen trend ni razvojen 
in paralizira kulturne potenciale Slovenije. Stanje, ko 
so plače prednostna naloga, napeljuje na ugotovitev, 
da je glavni politični cilj v družbenih dejavnostih so-
ciala. Ravnotežje med vrednotenjem dela izvajalcev 

7 Ibid., str. 371.
8 Zapisnik 7. seje Nacionalnega sveta za kulturo z dne 19.10.2010 

http://www.nsk-slo.si/uploadane_datoteke/Zapisnik%207.%20
redne%20seje%20NSK_končni.doc

9 Leta 1994 so plače v javnih zavodih na področju kulture znaša-
le 55,15 % vseh sredstev za njihovo delovanje, leta 2004 pa že 
68,25 % (Vir: Ekonomsko finančna služba MK, 24. november 
2004). Če posežemo še nazaj, v leto 1984, je tedaj delež za t. i. red-
no dejavnost javnih zavodov, ki je obsegala plače in tekoče stroške, 
dosegal 38 % vseh sredstev, leta 1996 pa se je dvigni že na 68 % 
vseh sredstev Tako lahko rečemo, da se je v zadnjih dvajsetih letih 
na področju kulture delež za plače povzpel iz ene na dve tretjini 
vseh sredstev za delovanje javnega zavoda.
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in stanjem drugih pogojev za delo (prostori, oprema, 
materialni stroški) se je popolnoma podrlo; v takih 
razmerah izjemni kulturni projekti, ki bi zaznamovali 
čas in premaknili razvoj kulturnih institucij na višjo 

točko, nimajo možnosti.10

5. Kazalec, ki kaže na oslabljen položaj kulture, so tudi 
investicije. Nacionalna kulturna infrastruktura ni bila 
načrtno obogatena z nobeno novogradnjo: v prejšnjih 
državah nacionalni center ni bil politično sprejemljiv 
in ga je nadomeščal t. i. policentrizem, nova pa ni naš-
la moči, da bi nadoknadila zamujeno.11 Edine izvorne 
investicije na nacionalni ravni so bile v obnovo stavb 
iz prejšnjih stoletij.12 Slovenija je ena redkih razvitih 
evropskih držav, ki ni zmogla zgraditi informacijski 

družbi ustrezne sodobne nacionalne knjižnice.

Pomanjkanje političnega interesa (političnosti) je za po-
dročje, ki je ostalo zaradi EU načela subsidiarnosti na po-
dročju kulture tudi po vključitvi Slovenije v EU izključna 
nacionalna pristojnost, posebej problematično. Celo fru-
stracija. Rešitve namreč ni mogoče pričakovati od zunaj, 
iz Bruslja, ampak mora priti iz lastnega političnega cen-
tra, torej iz Ljubljane. Brez jasno artikuliranih razvojnih 
prioritet ni mogoče priti do kulturnopolitične strategije, 
ki bi presegla servisiranje obstoječih interesnih razme-
rij. Seveda pa gre v takem primeru vselej za vrednostno 
presojo, torej za politiko. Posebej tudi zaradi tega, ker je 
jasno, da ob splošnem pritisku na zmanjševanje javnih 
izdatkov, razvojnih premikov ni mogoče doseči brez no-

tranjega prerazporejanja.

Problem je širši: kriza predstavniške 
demokracije

Razvoj sodobnih družb je še bolj zaostril problematičnost 
razmerja med politiko in kulturo, saj se je znašel pred 
problemi, ki postavljajo pod vprašaj njegove temeljne 

predpostavke: predstavniški sistem in političnost.

10 Ibid., str. 124.
11 Edini dve veliki nacionalni investiciji sta tako rezultat zunanjih de-

javnikov; Cankarjev dom je naknadno pripadel kulturi, potem ko 
njegov prvotni namen, to je politični kongresni center na prelomu v 
osemdeseta leta prejšnjega stoletja, ni bil več sprejemljiv, izgradnja 
nacionalne tehnične baze pa je samo posledica denacionalizacije 
Jožefove cerkve v Ljubljani.

12 Pokojni minister Rudi Šeligo je ob obnovi Slovenske filharmonije, 
ko se je priklonil njeni lepoti, dodal, da smo se s tem le vrnili v 
stanje izpred sto let.
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Predstavniški sistem in funkcionalna 
diferenciacija

V tradicionalnih demokracijah oziroma v modernih druž-
bah je na razvoj predstavniškega sistema v drugi polovici 
20. stoletja močno vplival proces funkcionalne diferenci-
acije. Njegova glavna značilnost je visoka specializacija 
družbenih podsistemov, ki so zato postali v veliki meri 
operativno zaprti podsistemi. Kulturni podsistem je ta-
ko samoreferenčen (sam nase nanašajoč se, kar pomeni, 
da se vsaka operacija nanaša samo na sebe in je lahko 
ustrezno razumljena samo v kontekstu tega sistema), av-
topoetičen (sam postavlja meje z okoljem prek internih 
selekcijskih procesov, s čimer postane izključujoč in sa-
mousmerjevalen) in emergenten (se reproducira iz ele-
mentov iz katerih je sestavljen). Avtonomni sistem je to-
rej sistem, ki z avtopoetičnim samo-usmerjanjem ohra-
nja specifične, z njegovimi selekcijskimi merili in z nje-
govim načinom operiranja zarisane odnose z okoljem.13 
Specializacija daje moč in vpliv ekspertskemu aparatu, 
posledica je depolitizacija, ko postanejo kulturna vpra-
šanja tehnična in ne več politična vprašanja. Odsotnost 
političnih alternativ zmanjšuje moč politike, da vzdržuje 
svojo neodvisnost nasproti znanstvenemu vedenju skozi 
odločanje o vrednostnih razmerjih. „Made in Scientia“ ni 
primeren način nadzorovanja kakovosti.14 Politike ni mo-
goče razumeti kot produkta znanstvene teorije. Tudi Bi-
bič ugotavlja,15 da je vloga organiziranih interesov v po-
litičnem življenju stvarnost: v politični teoriji in se prak-
si vsiljuje kot objektivna nujnost, ker klasični politični 
mehanizmi parlamentarizma niso kos zapletenim vpraša-
njem kompleksne družbe. Postavlja si vprašanje, ali sci-
entifikacija sodobnih družb omejuje demokracijo in vodi 
v tehnokracijo. Prepletanje formalne in neformalne mo-
či odpira vprašanje, kako je politična odgovornost sploh 
še mogoča.16 Če se kulturni podsistem spremeni v zapr-
to konverzacijo med posvečenimi strokovnjaki in umet-
niki, pride v politične sistemu predstavniške demokraci-
je do krize legitimnosti. Namesto senzibiliziranja poli-
tičnih odločevalcev – kar naj bi se zgodilo z vnašanjem 
strokovnosti v politične procese, je prihajalo do prenosa 
pristojnosti na avtonomne izvajalske strukture. Posledi-

13 Wilke H., Sistemska teorija razvitih družb: dinamika in tveganost 
moderne družbene samoorganizacije, Ljubljana 1993, str. 44.

14 Wilke H., Sistemska teorija razvitih družb: dinamika in tveganost 
moderne družbene samoorganizacije, Ljubljana 1993, str. 110-112. 

15 Bibič A., Politološki preseki: Civilna družba in politični plurali-
zem, priredil Bibič A., Ljubljana 1997, str. 10.

16 Luhmann N., Political Theory in the Welfare State, Walter de 
Gruyter, Berlin 1990, str. 50.
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ca funkcionalne diferenciacije in z njo povezanega pre-
nosa pristojnosti na podsisteme pomeni za predstavniški 
sistem krizo legitimnosti oziroma t.i. demokratični defi-

cit.17

Političnost in depolitizacija

Pod depolitizacijo se razume apolitičnost, antipolitičnost, 
pa tudi konsenzualnost, kar so vsi pojavi sodobnih družb, 
ki jemljejo smisel večstrankarskemu sistemu, temelje-
čemu na političnih alternativah utemeljenih na razlikah 
oziroma različnih interesih. Konflikt je v politiki nekaj 
normalnega, celo njen nujni sestavni del. Zanikanje kon-
flikta pa v bistvu pomeni zanikanje politike. Je neprizna-
vanje dejstva o hkratnem obstoju različnih skupin pod 
skupno oblastjo, ki pa imajo različne interese, izhajajo iz 
različnih tradicij in pripadajo različnim vrednotam. Gre 
tudi za zanikanje politike kot mehanizma/dejavnosti, ki 
pomiri nasprotujoče si interese in zagotovi ohranitev po-
litične skupnosti. Politika predpostavlja obstoj tistih sku-
pnosti, katere člani se zavedajo svoje medsebojne odvi-
snosti in tudi notranjih razlik, sposobni so povezanega 
delovanja in pripravljeni so sprejemati zavezujoče odlo-
čitve.18 Odstranitev konflikta je antipolitično v svojem bi-
stvu in nasprotno dialoški zasnovi javnega prostora kot 
pluralnega foruma različnih, lahko tudi nasprotujočih si 
pogledov na družbena vprašanja. „Zunanje meje politike 
niso potegnjene v slepih, gladkih evolucionističnih pro-
cesih, ampak so nastale kot slučajni rezultat konfliktov. 
Sistemske meje so bojišča in avtonomija politike je ze-
lo krhka stvar“.19 Konflikt je bil v socializmu diskrediti-
ran kot nekaj nesprejemljivega in izločen iz političnega 
življenja. In z njim tudi politični nasprotniki. Antipolitič-
ne ideologije, ki označujejo politiko kot odvečno in tudi 
škodljivo dejavnost, vidijo „namesto kolektivnih proble-
mov ureditev, ki sama sebe regulira, namesto pluralno-
sti uniformiranost, namesto slučajnosti ugotavljajo nuj-
nost in namesto politične moči razglašajo individualno 
svobodo“.20 Nekaj politike obstaja celo v nesvobodnih 
režimih, vendar je nezaželena – za vladarje takih reži-
mov pomeni stopnjo nezadostnega napredka k enotnosti; 

17 Holden J., Cultural value and the crisis of legitimacy, London 
2006, str. 14-19.

18 Schedler A., Antipolitika: konec in kolonizacija javne sfere, v: Kaj 
je politika? Kompendij sodobnih teorij politike, priredil Bibič A., 
Ljubljana 1997, str. 108.

19 Ibid., str. 109.
20 Ibid., str. 109.
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in močno si bodo prizadevali, da bodo take prepire pri-
krili tistim, ki jim vladajo, da bi preprečili oblikovanje 
„javnosti“.21 Politično preprečena funkcionalna diferen-
ciacija je v komunističnih režimih povzročila kolaps real-
socialističnih oblastnih sistemov, ker pretirano politično 
usmerjanje ni upoštevalo lastne logike delnih sistemov in 
je suspendiralo njihove specifične komunikacijske kode 
in s tem blokiralo modernizacijo gospodarstva in druž-

be.22

Nelagodno počutje ob političnih konfliktih vodi v politič-
no slogo in harmonijo, kar pa torej ni nujno tudi produk-
tivno. Rezultat je ustvarjanje političnih struktur, ki varu-
jejo predvsem status quo. „Politika, ki temelji na iskanju 
soglasja, namreč potrebuje soglasje za dogovor o spre-
membi, ne potrebuje pa soglasja za ohranjanje obstoječe-
ga, tudi če ni nad obstoječim nihče prav posebej navdu-
šen, saj se obstoječe ohranja vedno takrat, ko ni mogoče 
najti soglasja o spremembi“.23 Konsenzualna/na soglasju 
temelječa politična kultura je neizogibno konzervativna 
politična kultura, v kateri so dovoljeni le majhni koraki. 
Konsenzualna norma razpravljanja je lahko obratna ve-
činski normi politične odgovornosti.24 Konsenzualna po-
litika je potencialno v konfliktu z normo demokratičnega 

predstavništva.

Postsocialistična Slovenija je primer take politične kultu-
re. Pri poudarjeni težnji po iskanju široke politične enot-
nosti gre tudi za dediščino samoupravnega modela, ki je 
stigmatiziral konflikt in uzakonil brezkonfliktno sporazu-
mevanje in dogovarjanje. Ukinil je politiko, da bi odstra-

nil politične nasprotnike.

Nasprotje političnosti je spolitiziranost, ko politika na 
išče več najboljših strategij za uveljavljanje svojega 
vrednostnega pogleda na družbeni razvoj, ampak jo vodi 
samo še oportunizem nosilcev oblasti, ki ga ženejo oseb-
ne koristi oziroma kositi ožjih skupin, utemeljevane s vo-

lilnimi zaslugami in predvolilnimi obljubami.

21 Crick B., Narava politične vladavine,v: Kaj je politika? Kompendij 
sodobnih teorij politike, priredil Bibič A., Ljubljana 1997, str. 62.

22 Merkel W., Teorije transformacije: demokratična konsolidacija po-
stavtoritarnih družb, v: Kaj je politika? Kompendij sodobnih teorij 
politike, priredil Bibič A., Ljubljana 1997, str. 116-117.

23 Makarovič M., Usmerjanje modernih družb, Ljubljana 2001, str. 5.
24 Schedler A., Antipolitika: konec in kolonizacija javne sfere, v: Kaj 

je politika? Kompendij sodobnih teorij politike, priredil Bibič A., 
Ljubljana 1997, str. 111.
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Tranzicija kot dodaten zaplet

V večstrankarskem parlamentarnem sistemu upravlja 
javne zadeve, ki so v pristojnosti javnih oblasti, politika, 
ki je dobila demokratični mandat na neposrednih, sploš-
nih in tajnih volitvah. Oblast politične stranke oziroma 
koalicija strank, ki je zmagala na volitvah je omejena le 
z ustavo in zakoni ter seveda s temeljnimi postulati de-
mokratične ureditve kot so človekove pravice, varstvo 
manjšin in delitev oblasti med zakonodajno, izvršilno in 
sodno vejo oblasti. Pri tem igrata še posebej pomemb-
no vlogo dva instituta. Prvi, ki ga je potrebno izpostaviti 
je vladavina prava, kar ni enako pravni državi.25 Med-
tem ko pravna država pomeni, da so pravice, dolžnosti in 
pravna razmerja urejena z zakoni, gre pri vladavini pra-
va za to, da se ti zakoni tudi izvajajo. Da torej niso le 
črka na papirju, ki ustvarja videz, da so stvari urejene, 
ampak da se zakoni spoštujejo v praksi, kar se na koncu 
najlaže vidi skozi sodne zaostanke oziroma spoštovanje 
pravice sojenja v razumnem roku. Če špekulanti računa-
jo na neučinkovitost sodišč ali možnost, da se z upora-
bo pravih kanalov izognejo roki pravice in če tožniki ne 
morejo računati na učinkovito sodno pot, pride do para-
lelnih sistemov, uradnega, ki ne deluje in vzporednega, 
ki deluje mimo pravne države. Drugi institut je politič-
na kultura. Mnoge odločitve v demokraciji so politične 
odločitve, saj gre za prosto presojo,ki ni determinirana 
z zakonodajo do te mere, da bi bila podvržena sodnemu 
varstvu. Celo področje kadrovanja oziroma imenovanja 
posameznikov na vodilne funkcije v javnih institucijah 
na področju kulture, znanosti, šolstva, zdravstva itd. je v 
veliki meri prepuščeno politiki na oblasti. Če ta razume 
svoj mandat kot volilni plen in si zato prilasti državo kot 
fevd na katerem bo do novih volitev gospodarila v imenu 
ozkih strankarskih koristi, gre za popolno odsotnost poli-
tične kulture, to je zavesti, da se v demokraciji oblast me-
nja in da je zaradi tega potrebno razviti politični kodeks, 
ki omogoča dolgoročno sobivanje razlik med nasprotni-
ki, ki se morajo izogibati temu, da postanejo sovražniki. 
Zrela demokracija pozna določena pravila, ki pomenijo 
samoomejevanje oblasti. Na področju kulture se to kaže 
v tem, da politika na oblasti sicer imenuje direktorje npr. 
kulturnih institucij, vendar pa se prej posvetuje s kultur-
no sfero do te mere, da postane pravica imenovanja for-
malnost, medtem ko se sama odločitev formira v dialogu 
s stroko. Takšna je praksa na Nizozemskem.26 Delovanje 

25 Bučar F., Demokracija in kriza naših ustavnih inštitucij, Ljubljana 
1998.

26 Council of Europe DECS/CULT/POL/trans (99) 6, The Country 
memorandum of the Netherlands, Strasbourg 1999, str. 18-19.
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obeh navedenih institutov je še posebej problematično v 
t.i. novih demokracijah, saj gre za konvencije, ki zahte-
vajo nov vrednostni sistem, ki ga mora prevzeti družba 
kot celota in ki se mu morajo podrediti tudi vse strukture, 
ki so se ohranile iz prejšnjega sistema in so bile navajene 
delovati po drugačnih vzorcih. Če se v tranziciji iz enega 
v drug družbenopolitični sistem ni zgodila tudi transfor-
macija oziroma preobrazba družbenih struktur in njiho-
vih vrednostnih sistemov, se je morda res zgodil svobod-

ni trg a na račun človekovih pravic.

Glavni očitek, ki ga je danes slišati v javnosti v Slove-
niji je, da pravna država ne deluje, da se torej zakoni ne 
spoštujejo in da imamo dve kategoriji državljanov, pri-
vilegirane in de-privilegirane. Če to prevedemo na po-
dročje kulture, najdemo dve kategoriji kulturnih orga-
nizacij. Prva so javni zavodi, ki jih država razume kot 
zakonsko obveznost in financira njihove stroške po ne-
kakšnem avtomatizmu glede na število zaposlenih, ki 
so javni uslužbenci. Drugo so nevladne organizacije, ki 
so se skozi zadnji dve desetletji s pomočjo internacio-
nalizacije razvile in dosegle tudi mednarodne uspehe, 
v nacionalnem prostoru pa ostale odrinjene, čeprav Za-
kon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS 
št.96/2002 Ur.l. RS, št. 123/2006, 7/2007 Odl.US: U-I-
35/04-11, 53/2007, 65/2007 Odl.US: U-I-276/05-11, 
77/2007-UPB1, 56/2008, 94/2009 Odl.US: U-I-278/07-
17, 4/2010) v 26.členu izrecno določa enakost pri obrav-
navanju javnih zavodov in nevladnih organizacij, ki se 
financirajo z večletnimi pogodbami. Ker bi to pomenilo 
nujno prerazporeditev sredstev, se je ni v praksi upošte-
valo. Podobno obstajata tudi dve kategoriji kulturnikov 
oziroma umetnikov, prva so zaposleni kulturni delavci 
v javnih zavodih, ki imajo status javnih uslužbencev in 
trajno delovno razmerje z visoko socialno zaščito in dru-
ga so t.i. prekarni kulturni delavci, ki so projektno za-
posleni po avtorskih pogodbah brez socialnih pravic in 
stalnosti zaposlitve. Zakon o delovnih razmerjih (UL RS 
št.42/2002, Ur.l. RS, št. 79/2006, 46/2007 Odl.US: U-I-
45/07, Up-249/06-22, 103/2007, 45/2008, 83/2009 Odl.
US: U-I-284/06-26 ) sicer določa, „ Če obstajajo elemen-
ti delovnega razmerja v skladu s 4. in v povezavi z 20. 
členom tega zakona, se delo ne sme opravljati na podlagi 
pogodb civilnega prava, razen v primerih, ki jih določa 
zakon.“ Pri čemer 4.člen določa: „ Delovno razmerje je 
razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se 
delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni pro-
ces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrga-
no opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajal-
ca.“ Kljub temu so v praksi avtorske pogodbe kot obliga-
cijska razmerja v celoti tolerirane pred pogodbami o delu 
kot delovnopravnimi pogodbami. Avtorsko delo je zaradi 
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anomalije cenejše za delodajalca, umetniki pa so srečni 
da delo sploh dobijo. Prekariat je tako družbeno tolerira-
na rešitev, čeprav gre za evidentno kršitev pravne norme.

Webrova rešitev Dihotomija politika/stroka

Z odnosom med politiko in stroko sta se posebej ukvar-
jala Woodrow Wilson in Maks Weber. Izhajala sta iz te-
meljne potrebe po ločitvi med postavljanjem ciljev in 
iskanjem poti za njihovo doseganje.27 Prvo je kot vred-
nostno vprašanje prepuščeno politikom, ki so dobili poo-
blastilo na volitvah, drugo pa mora biti pridržano javnim 
uradnikom, ki so politično nevtralni, a zavezani strokov-
nosti in spoštovanju zakonov. Čeprav naj bi administraci-
ja samo v strokovno pomoč politiki, ki na volitvah dobijo 
mandat, da odločajo o javnih zadevah, je vendarle njena 
instrumentalna vloga, da odločitev strokovno pripravi in 
nato udejani, velika in često odločilna. V zapletenih, vi-
soko specializiranih upravnih sistemih se lahko zgodi, da 
so politiki, ki imajo sicer jasno politično vizijo blokirani 
s strani administracije. Da postanejo nekakšni talci biro-
kracije. In tudi obratno. Da politiki ne spoštujejo načela 
strokovne neodvisnosti uprave in jo degradirajo na raven 
strankarskega servisa. Vprašanje ločevanja vloge politike 
od vloge administracije je tako pomembno zaradi tega, 
ker mešanje teh dveh ravni vodi ali v tehnokracijo ali pa 
v političen voluntarizem. V prvem primeru prevzamejo 
strokovnjaki izbiro ciljev, torej vrednostnih usmeritev v 
svoje roke, v drugem pa se politiki mešajo v strokovna 
vprašanja. V vsakem primeru pa je to točka, na kateri je 
treba opazovati kakovost neke politike v času in prostoru. 

Pri tem je aktualna aktualna kategorizacija posameznih 
faz upravno-političnega procesa po Parsonsu,28 ki velja 
za enega najpomembnejših predstavnikov sodobne funk-
cionalistične sociologije. Po njegovi shemi teče odloča-
nje po treh stopnjah. Na vrhu piramide je institucionalna 
raven, katere naloga je, da posreduje med sistemom in 
okoljem, katerega del je organizacija oziroma se mora 
vanj vključiti. Postavitev ciljev je smisel vsake racional-
no organizirane akcije v vsakem sistemu in daje smisel 
organizaciji. Cilji temeljijo na interesih tistih, ki imajo 
organizacijo v rokah. Gre za odločitve splošne narave, 
s katerimi je dana usmeritev vsega nadaljnjega procesa 
upravljanja. Z njimi se določa politika organizacije. Zato 

27 Brezovšek M., Dihotomija politika/administracija, poskus razvoj-
ne tipologije, Teorija in praksa 29, št.10-11, 1992, str. 1094.

28 Parsons T., Structure and Process in Modern Societies, Glencoe 
1960, str. 29–31.
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je to politična raven upravljanja. Bila naj bi v pristojnosti 
najvišjega organa organizacije. Pod njo je menedžerska 
raven kot instrumentalna, ki ponudi institucionalni ravni 
odgovor na vprašanje, kako uresničiti politiko. V okviru 
te ravni pride do operacionalizacije politike oziroma nje-
nih ciljev tako, da se inventarizira strokovno možne poti 
za njihovo uresničitev. To je srednja raven, ki posreduje 
med političnim vrhom piramide in tehnično izpeljavo ak-
tivnosti. Gre za preoblikovanje načel v konkretno izved-

beno akcijo.

Neoliberalna rešitev: Inkorporcija javnih 
institucij v samostojne pravne osebe

Zaradi zmanjševanja javnih izdatkov in gospodarskih ci-
kličnih kriz smo zadnjih 30 let priča reformam, ki so v 
veliki meri znane pod sintagmo novi javni menedžment 
in pomenijo odmik od birokratske organiziranosti, ki te-
melji na prej opisani dihotomiji. V ospredju ni več vpra-
šanje odnosa med politiko in stroko, ampak organizacij-
ska učinkovitost. Organizacija javnih služb, ki naj bi te-
meljila na hierarhiji v upravljanju in vodenju teh služb, 
nevtralnosti zaposlenih v teh službah, legalizmu pri nji-
hovem delovanju in financiranju teh služb na podlagi 
stroškov, je spoznana za neučinkovito in zato preživeto. 
Zaradi tega govorita Osborne in Gaebler o ponovnem 
izumljanju javne uprave,29 pri čemer so glavna načela le-

po razvidna iz naslednjega citata:

„Podjetniške vlade promovirajo tekmovalnost med pre-
skrbovalci kolektivnih storitev. S tem, ko prenašajo kon-
trolo od birokracije na skupnost, krepijo vlogo državlja-
nov. Merijo delovanje svojih agencij tako, da se namesto 
na vložke osredotočajo na učinke. Vodijo jih cilji – nji-
hova poslanstva – in ne pravila oziroma administrativne 
ureditve. Redefinirajo kliente v potrošnike in jim ponu-
jajo izbire med različnimi šolami, izobraževalnimi pro-
grami, nastanitvenimi opcijami. Raje preprečujejo pro-
bleme preden nastanejo, kot da zgolj naknadno nudijo 
storitve. Svoje energije vlagajo v služenje denarja in ne 
zgolj v njegovo trošenje. Decentralizirajo oblast in spre-
jemajo participativni menedžment. Raje kot birokratske 
imajo tržne mehanizme. In ne osredotočajo se enostavno 
na preskrbo z javnimi dobrinami, ampak katalizirajo vse 
sektorje – javnega, zasebnega in prostovoljnega v aktiv-

nosti za reševanje skupnih problemov“.

29 Osborne, D. in Gaebler, T. Re-inventing Government, New 
York,1992, str. 19–20.
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Glavna operativna rešitevki naj bi vodila k učinkovitosti 
(gospodarnosti), uspešnosti (zadovoljstvo uporabnikov) 
in odgovornosti za javna sredstva je preoblikovanje jav-
nih institucij, ki so del javne uprave v samostojne pravne 
subjekte, kjer je hierarhija med politiko in stroko nado-
meščena s pogodbeno določenimi cilji, ki jih mora osa-
mosvojena organizacija doseči, neodvisnost zaposlenih 
z odvisnostjo od rezultatov njihovega dela, legalizem z 
podjetnostjo in financiranje stroškov s financiranjem re-
zultatov. Ta menedžerski pristop postane problematičen 
v trenutku, ko si ekonomski rezultati in tržna naravnanost 
podredijo kulturno poslanstvo in ko se menedžerji dvi-

gnejo nad druge stroke oziroma si jih podredijo.

Kadar reformo spremlja dovolj javnih sredstev, pomeni 
nov pristop revitalizacijo okostenelih vzorcev in struk-
tur. Če pa gre le za racionalizacijo, tedaj pride do ko-
mercializacije in postavi se vprašanje zakaj bi kulturna 
organizacija, ki je postala podjetje kot vsako drugo, sploh 
še bila javna služba s poslanstvom. Ko se začno nevar-
no manjšati razlike med na primer javnim gledališče, ki 
je bilo nekdaj usmerjeno v premikanje gledaliških meja, 
uprizarjanje avantgardnih tekstov, iskanje novih gledališ-
kih poetik, uveljavljanje domače dramatike ipd. podobno 
komercialnemu gledališču, ki hoče predvsem privlačiti 
in zabavati publiko, se mora opredi razpravi o potrebi po 
nekomformističnem javnem gledališču kot javnem do-
bremu, ki ima reflektivno, kritično in transformacijsko 
moč brez katere ni odprte družbe in svobodne demokra-

cije.

Druga nevarnost osamosvojitve javnih institucij je, da 
postanejo plen politike, s čimer se je mogoče srečati v 
Srbiji. Namesto, da bi njihova samostojna pravna su-
bjektiviteta pomenila večjo avtonomijo pri uresničevanju 
kulturnega poslanstva, je zlorabljena za vdor političnih 
strank v strukture upravljanja in vodenja teh entitet. To 
da si politične stranke razdelijo mesta v organih upravlja-
nja gledališč, muzejev in drugih kulturnih organizacij in 
da spremenijo vodstva v svoja predstavništva, je v popol-
nem nasprotju s profesionalizacijo javnih služb, ki naj bi 
se zgodila skozi novi javni menedžment oziroma osamo-
svojitev produkcijskih enot, ki so bile nekdaj del uprave. 
Osamosvojenost namreč pomeni samo to, da je samostoj-
na entiteta dobila svojo lastno osebnost, ki jo pooseblja 
namen zaradi katerega obstaja in so zato vsi njeni organi 
zavezani izključno temu namenu. Zastopajo in predstav-
ljajo samo osamosvojeno institucijo in njeno poslanstvo 
in ne smejo biti niti politični niti cehovski delegati.30 Če 
se politika polasti institucij na tako vulgaren način, da se 

30 Council of Europe DECS/CULT/POL/trans (99) 6, The Country 
memorandum of the Netherlands, Strasbourg 1999, str. 18.
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člani organov upravljanja v kulturnih institucijah pred-
stavljajo kot reprezentanti strank, ki so dobile volitve, je 
to regresija in ne modernizacija v smeri novega javnega 
menedžmenta. V tem primeru ni mogoče govoriti o poli-
tizaciji kot elementu demokracije, ampak o partitokraciji, 
ki je prevzela izvajalske sisteme. Temu smo bili v bivši 
Jugoslaviji priča v agitpropovski kulturni politiki, ko je 
bila partija in država eno in isto, kar pomeni v stanju ko 
se več partij obnaša na tak način potencialno oživljanje 
tega političnega modela pa čeprav v večstrankarskem si-

stemu.

Re-politizacija

Pomanjkanje političnosti pomeni nepregledno odgovor-
nost ali celo pripelje do pomanjkanja politične odgovor-
nosti za neko sicer pomembno javno zadevo, npr.kulturo. 
Kultura je s padcem Berlinskega zidu izgubila svoj ide-
ološki naboj, z ustanovitvijo samostojnih držav iz biv-
ših jugoslovanskih republik pa tudi nacionalnega. Ob 
EU načelu subsidiarnosti, ki prepušča kulturo državam 
članicam pa je kultura izvzeta tudi procesa prilagajanja 
evropskim standardom, kar vse skupaj vodi v marginali-
zacijo oziroma odrinjanje na rob politične agende in do-
lgoročno slabšanje materialnega položaja kulture. Zato 
je glavno vprašanje kako dvigniti politični profil kulture, 
da bo zopet v središču družbenega razvoja. Ponovno je 
potrebno preizprašati njeno javno vrednost oziroma kul-
turo re-afirmirati kot javno dobrino. Kot nekaj torej, kar 
je bistvenega pomena za kakovostno življenje ljudi in za 

progresivno družbo.

Družbeni procesi in pojavi, ki odrekajo pravico politiki, 
da ureja javne zadeve ali hočejo ukiniti političnost tako, 
da jo stigmatizirajo, načenjajo same temelje sistema po-
sredniške demokracije. Pozitivna alternativa temu naj bi 
bili poskusi okrepitve sodelovanja med političnimi orga-
ni, civilno družbo in lastniki kapitala s pomočjo novih 
prijemov, temelječih na vključenosti v politične procese 
(participaciji) in javnem, širokem razpravljanju o javnih 
zadevah (deliberaciji). Tako naj bi tudi na področju kul-
ture namesto zanikanja politike in s tem postavljanja pod 
vprašaj legitimnosti javne podpore temu področju posta-
vili v ospredje konstantno diskusijo med političnim, kul-
turnim in uporabniškim podsistemom oziroma med po-
litiki, umetniki/strokovnjaki in državljani. Samo ravno-
vesje namreč lahko medsebojno nevtralizira nevarnosti, 
ki jih nosijo v sebi: diferenciacija je obremenjena z nere-
šenim problemom koordinacije in integracije, političnost 



VeSNA ČOPIČ

48

nosi potencialno nevarnost, da se sprevrže v strankokra-
cijo ter profesionalnost, ki lahko podleže oportunizmu ali 
vodi v tehnokracijo. Celo kultno načelo „politične distan-
ce do kulture (arm’s length principle)“ na katerem je od 
leta 1946 temeljilo delovanje angleškega sveta za umet-
nost (Arts Council) se postavlja pod vprašaj, saj ugotav-
ljajo vodilni v teh agencijah, da obstaja napetost med tem 
načelom in sposobnostjo pridobiti in ohraniti politično 
podporo. Zato postaja bolj pomembna od apolitičnosti 
interakcija, ki se izraža skozi načelo „z roko v roki (arm 
in arm)“.31 Novi mehanizmi, ki so potrebni za interakcijo 
med političnimi organi, civilno družbo in lastniki kapita-

la in ki omogočajo participacijo in deliberacijo so:
• Informiranje kulturne politike: osnova za demistifi-

kacijo razvojnih vprašanj je vnašanje „dejstev in šte-
vilk“ v process odločanja. Pogoj za to je izboljšanje 
kakovosti kulturne statistike, vzpostavitev javno in 
splošno dostopnih empiričnih baz na ravni političnih 
odločevalcev (ministrstva in parlamenta) in razvoj 
kulturnih indikatorjev, ki posebno pozornost name-
njajo t.i. mehkim kazalcem.

• Razvoj raziskovalne podpore kulturni politiki: gre 
za policy analize oziroma uporabne kulturnopolitič-
ne študije, ki zahtevajo specialistična znanja, ki so 
usmerjena v kulturnopolitično ukrepanje in v eval-
vacijo.

• Profesionalizacija upravljanja in vodenja, ki temelji 
na post-menedžerski paradigmi, ko si poslovne teh-
nike in metode ne podrejajo kulturnega poslanstva 
ampak mu služijo. Kulturne ustanove ne potrebujejo 
drugorazrednih menedžerjev, ki ne morejo dobiti 
zaposlitve v gospodarstvu in tudi ne kulturnih bi-
rokratov, ki si predstavljajo kulturne ustanove kot 
rutinirane obrate, ampak kulturne izobražence, ki si 
pridobijo specialistična poslovna znanja, s pomočjo 
katerih oživijo interes za kulturo in mobilizirajo 
kulturne potenciale.

• Preoblikovanje visokih birokratov v državni upravi v 
tvorce predlogov razvojnih vizij po posameznih po-
dročjih kulture, ki so se sposobni soočiti z zunanjimi 
eksperti in ustvariti dialoški forum.

• Kulturno odgovorni politiki, ki namesto lagodne po-
zicije prepuščanja kulture klientelam sprejmejo izziv 
določanja razvojnih prioritet na podlagi participativ-
nih in deliberativnih postopkov soočanja različnih 
vrednoatnih, torej političnih pogledov in interesov.

31 Lowell J.F. in Ondaatje E.H., The Arts and State Governments: At 
Arm ‘s length or Arm in arm, Santa Monica 2006, str. 2.
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Za re-afirmacijo javne vrednosti kulture je torej potrebna 
njena re-politizacija.
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THE QUESTION OF CULTURAL POLICY AS A 
POLICY

Abstract
The relationship between politics and culture in a multiparty 
representative democracy is in its very essence problematic. On 
the one hand there is the cultural sphere, stressing that culture 
and the arts must be independent and autonomous, even if - 
by force of circumstance – they are financially dependent on 
government. On the other hand, cultural policy as public policy 
cannot simply be excluded from the political system and del-
egated to the connoisseurs. The ruling policy which won the 
election has a democratic mandate to regulate public affairs - 
even in the field of culture. Due to the high specialization of 
social subsystems, which have become operationally closed or-
ganisms, there is an even greater threat of democratic deficit if 
politicians have to stay away from culture and arts. This attitude 
shakes the very foundations of democracy as a political form 
of government in which the governing power is derived from 
the people. A positive alternative to the arm’s length principle 
as an insulation of arts from politics, which potentially reduces 
the ability to attract and retain political support, should there-
fore be replaced by an arm-in-arm approach, i.e. a policy of 
interaction between the political authorities, professionals and 
citizens/users. This new deal should be based on inclusion in 
the political process (participative democracy) and the dialogue 
between them (deliberative democracy). The article proposes 

some elements that would enable this process. 
The modern democratic formula is hidden in the winning com-
bination of a strong state and strong civil society, where the 
magical balance between differentiation, politics and profes-
sionalisation is to be found. Only this balance can mutually 
neutralise the various dangers such as: differentiation with the 
unresolved problem of coordination and integration, politics 
that can change into partocracy, and professionalism that can 
succumb to opportunism and lead to technocracy. At the cen-
tre of this balance lies the need for re-affirmation of the public 

value of culture which presupposes its re-politisation.

Key words: cultural policy, autonomy of culture, democratic 
deficit, dichotomy politics/bureaucracy, neoliberalism, post-

managerial paradigm, re-politisation




