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Úvod k slovenskému vydaniu



Úvod

Project for a 
Participatory Society (PPS)

UKWatch ZNet

Project for a Participatory Society

libertarian communism

Solidarity Federation



VÍZIA LIBCOM.ORG

Kapitalizmus, trieda a triedny boj pre (nie úplných) za iato níkov :) 



spolo enský vz ah medzi trie-
dami





ODPOVE  PPS



Liberating Theory





ODPOVE  LIBCOM.ORG

Vízia a stratégia

tvorené

Potreby a túžby



Rasa, pohlavie, trieda...?

v oblasti triednej politiky sa uplat uje iná logika



prirodzene



Bipolárna analýza vs. analýza s predpokladom troch tried



Kapitálu

„ontologické 



prevrátenie“

My a oni

zosobnením kapitálu



kapitalizmus je spôsob výroby, nie 
spôsob riadenia



VÍZIA PROJECT FOR A PARTICIPATORY SOCIETY





Spolo enské vlastníctvo:

Samospráva:



Vyvážené komplexy pracovných úloh:

Participatívne plánovanie: 

Úsilie a obeta: 

ODPOVE  LIBCOM.ORG



Spolo enské vlastníctvo

Samospráva

nie je možné dosiahnu  vä šiu akumuláciu ako samotní 
akumulátori

nepredstavujú stratégiu pre dosiahnutie sociálnej 
zmeny



Cityclean Cityclean

Unison



Participatívne plánovanie
per se



Odme ovanie úsilia a obety

konzervatívneho ‚Za spravodlivú 
prácu spravodlivú plácu!‘ revolu né ‚Dolu s 
námezdným systémom!‘





ODPOVE  PPS

Ciele a prostriedky:



Ekonomická vízia:

Spolo enské vlastníctvo:



Samospráva:

Vyvážené komplexy pracovných úloh:



Participatívne plánovanie:



Odme ovanie úsilia a obety:



ODPOVE  LIBCOM.ORG

Vízia a stratégia, prostriedky a ciele

per se



Máme

sú preto sú as ou našej vízie

mohla

mohla

Holizmus a materializmus



apriór-
ny aposteriórny

zredukova
spolo enský



Spolo enské vlastníctvo a jazyk za ažený minulos ou

libertínski

New Labour



Samospráva

Vyvážené komplexy pracovných úloh



ne

kumbaya

Participatívne plánovanie – tla i  alebo aha ?



emergentný na-
plánovaný

Odme ovanie za úsilie a obetu



meranie

orientácia na meranie pochádza zo sveta práce, kde as sú peniaze

Homo eco-
nomic

individuálneho
individu-

álny spolo ensky



zrušenie generalizáciu
ducha



Poznámka prekladate ov k terminológii

Naša nádej: Život bez kapitalizmu

From each according to his abilities, to each according to his needs 

Worker’s councils 

Balanced Job Complexes

Iteration Facilitation Board:
societal/social stewardship:



Nakladate stvo bod zlomu (NBZ) 

Výber z vydaných titulov NBZ 
(vä šina dostupná zadarmo na webe Priamej akcie):



Participatívna spolo nos  

alebo 

libertínsky komunizmus?


