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O odpadkih, tehnoloških in človeških

Tehnologija polni naš svet kot smeti. Naglo zastarevajoč se spreminja v 

odpadke, ki polnijo police in odlagališča po vsem svetu. Zlasti elektronski 

odpadki, ki so nevarni za zdravje in okolje, v večini ostajajo nereciklirani. 

Kot material za predelavo in sežig jih izvažamo na smetišča v državah z 

nizko ravnjo okoljske zaščite in zastrupljamo njihovo podtalnico, ozračje 

in prebivalstvo. Pri tem je paradoksalno dejstvo, da tehnologija kot odpad 

večinoma zastari in postane neuporabna, medtem ko še deluje. Zastarelost ni 

rezultat obrabe, neskrbne uporabe in slabega vzdrževanja, temveč predvsem 

posledica napredka tehnoloških sistemov, kjer povečanje učinkovitosti in 

zaželenosti nekega vidika funkcionalnosti ali oblike terja tudi zamenjavo drugih 

komponent. Tehnološki napredek, nenehno nadomeščanje starih tehnologij 

z novimi, je torej dominantna manifestacija pojavljanja tehnologije v našem 

družbenem svetu. Naš fizični svet polni kot odpadki, hkrati pa kot takšna 

ostaja nevidna in se pojavlja pod krinko inovacij, napredka in razvoja.

Ta dvojnost tehnologije je rdeča nit, ki teče skozi delo Saša Sedlačka: realno, 

ki prekriva svet tehnologije, je njen odpadni značaj, ki pa ga dinamika 

tehnološkega razvoja dela nevidnega. Za novo avtomatizacijo povečevanja 

storilnosti in bleščečim svetom potrošniških tehnologij ostaja sled odpadkov.

A če v naši analizi tehnološkega razvoja naredimo še korak naprej, hitro 

spoznamo, da njegove smeri in dinamike ne narekuje nekakšen nevtralen 

proces inovacij. Kopičenje tehnoloških odpadkov ni zgolj zatajeni grdi dvojček 

napredka, temveč nekakšna usedlina kot oprijemljivi izraz kapitalizma kot 

načina produkcije in oblike družbenega gospostva. Zato Sedlačka zanimajo 

organski odpadki – dobesedno človeški iztrebki, ki jih je mogoče uporabiti 
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vnovič kot energijski vir, prevelika obljudenost – reveži, katerih družbeno 

zavrženo delo je mogoče olajšati z avtomatizacijo, ali tehnološko brezposelni, 

katerih avatarji izražajo njihovo zavračanje dela; in čezmerna produkcija 

neuporabnih stvari – kot so letaki v supermarketih, ki so reciklirani v opekah, 

iz katerih so zgrajeni zidovi, ki ograjujejo palače potrošništva, ki te letake 

proizvajajo.1 Vsi ti interesi z grenko ironičnim priokusom opozarjajo na človeške 

smeti, ki jih razmerja gospostva, ki se skrivajo za tehnološkim razvojem, 

ustvarjajo, a se z njimi niso sposobna soočiti, čeprav imajo ogromen tehnološki 

potencial za to. A tu ne nameravamo opisovati in pojasnjevati Sedlačkovega 

dela. Namesto tega ga bomo uporabili kot izhodišče za razmislek o tem, 

kako oblike družbenega gospostva strukturirajo tehnološki razvoj v sedanjosti 

in kako sedanja tehnološka konfiguracija podpira reprodukcijo teh oblik 

družbenega gospostva.

Strukturna dinamika tehnološkega razvoja

Dejstva, da je tehnologija pomemben dejavnik razvoja v človeški zgodovini, 

ni mogoče zanikati. Orodje in stroji so temeljnega pomena za pretvarjanje 

energije in snovi, kakršnega ne bi bilo mogoče doseči s človeškim ali 

živalskim delom ali z rastlinskim metabolizmom. So pomemben element v 

zadovoljevanju naravnih in družbenih potreb, kajti prispevajo k obvladovanju 

narave, razvoju sodelovanja, daljši življenjski dobi, zdravju, višji kakovosti 

življenja, kulturni izmenjavi, komunikaciji in tako naprej. Hkrati pa tehnologija 

igra osrednjo vlogo v reprodukciji globalnega kapitalističnega sistema, ki je 

odgovoren za neenakomeren in kombiniran razvoj, ki ima za posledico ciklično 

siromašenje in eksplozivno izčrpavanje planetarnih sistemov.

Ko dandanes analiziramo tehnologijo, to v veliki meri pomeni analiziranje 

kapitalističnih tehnologij. Tudi če neko tehnologijo razvijejo zunaj 

kapitalističnega sistema, kot rezultat temeljnega raziskovanja v službi 

javnega interesa ali vojaške uporabe, je mogoče njen razvoj zlahka 

prilagoditi potrebam kapitalistične akumulacije. Na dva osnovna načina. 

1 To se nanaša na dela: Toilets / Made in India (2004), AcDcWc (2010), Beggar Robot 
(Žicar, 2006–), Jobless Avatars (Brezposelni avatarji, 2014), Just do it! (2003). Več informacij o 
Sedlačkovem delu je na voljo na spletnem naslovu http://sasosedlacek.com.

http://sasosedlacek.com
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Sašo Sedlaček
AcDcWc, 2010
Galerija Škuc, Ljubljana
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Prvič, tehnologija je orodje v procesu produkcije. Kot takšna je del večjega 

sistema mašinerije, o katerem je Marx v Grundrisse govoril kot o »splošnem 

družbenem delu«, ki se predstavlja kot avtonomna in neosebna produktivna 

sila kapitala. V obliki splošne tehnoznanosti se tehnologija pojavlja kot 

nasprotje delovne sile, iz katere sposobnosti se je sprva razvila in ki jo 

zdaj kot zunanjo in neobvladljivo silo potiska v usklajenost z zakoni gibanja 

kapitala. Kapitalistični proces produkcije tehnologijo ne le uporablja, temveč 

s svojim razvojem začenja tudi spreminjati proces produkcije v napreden 

tehnoznanstveni proces, katerega razvoj hitro preseže raven individualne 

delovne sile ali individualnega kapitala.

Tehnologija kot ta neosebna sila, ki organizira produkcijski proces, tako da 

do skrajnosti poveča produktivnost dela, naredi delo bolj odvisno in ustvari 

več dobička, pospešuje oblike družbene mediacije, ki gospodujejo nad delavci. 

Tako pripomore k povečevanju ločenosti delavcev s podrobno delitvijo dela, 

ločenosti zasnove in izvedbe produkcijskega procesa in ločenosti delavcev 

od nadzora nad produkcijskim procesom, kar oslabi sleherno možnost 

sodelovanja in povezovanja njihovega dela, ki bi jo lahko razvili zato, da se 

uprejo kapitalu.

Drugič, tehnologija je potrošniško blago, ki je predmet podobne ekonomske 

racionalnosti kot tehnologija v produkciji. Gonilo njenega razvoja ni povečevanje 

storilnosti, temveč širjenje poblagovljenja in nemotena realizacija vrednosti v 

obtoku. Potrošniška tehnologija je neposredno koristna za uporabnike, toda 

to koristnost oblikuje potreba podjetij po nadomeščanju nepoblagovljenih 

vidikov življenja s poblagovljenimi izdelki in storitvami ter po proizvajanju 

ekonomij obsega, ki lahko do skrajnosti povečajo promet in dobiček od 

svojih izdelkov. Včasih ima to pozitivne povratne učinke oziroma posledice 

za obseg privzemanja, standardizacije in razvoja posameznih tehnologij, toda 

pomembne izboljšave in včasih tudi osnovne družbene potrebe so zanemarjene 

zaradi manjkajočih ekonomij obsega, razpoložljivih dohodkov ali sposobnosti 

ustvariti tržni monopol, zaradi česar bi se izplačalo vlagati vanje. Zgodovinsko 

gledano smo že bili priča superiornim tehnološkim rešitvam – inovativnim 

zdravilom, ki bi pripomogla k reševanju zdravstvenih problemov v osiromašenih 
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predelih sveta, izboljšavam komunalne infrastrukture, tehnologijam, ki so 

učinkovitejše pri izrabljanju energetskih virov –, ki se niso razvile ali uveljavile 

zaradi pomanjkanja interesa kapitala.

Konfiguracija tehnologij, ki reproducirajo sedanji kapitalistični svetovni sistem

Toda razmerje med kapitalizmom in tehnološkim razvojem ni preprosto 

enosmerno. Kvalitativnih transformacij kapitalizma ni mogoče doumeti 

zgolj s pomočjo splošnih zakonov gibanja kapitala. Brez analize zgodovinsko 

specifičnih režimov akumulacije ne moremo razumeti njihovega inherentno 

protislovnega značaja in strateškega prostora za njegovo potencialno odpravo. 

Razumevanje specifične kompozicije tehnologij, ki so značilne za neko obdobje 

kapitalističnega razvoja, je bistveni del prizadevanja za odpravo.

V nasprotju s trditvami številnih avtorjev se sodobni kapitalistični sistem 

nikakor ne spreminja v ekonomijo, ki bi temeljila na nematerialni produkciji. 

Pravzaprav se dogaja ravno nasprotno. Kar se skriva za vtisom, da so zahodne 

ekonomije postale kognitivne in nematerialne, je sposobnost za razdruževanje 

in koordiniranje produkcijskega procesa v geografskem obsegu brez primere. 

Zares transformativne tehnološke spremembe zadnjih petdesetih let, ki se 

spoprijemajo s strukturnimi krizami kapitalizma od poznih šestdesetih let 

naprej, se dogajajo na področju logistike, računalništva in sistemov integracije 

in upravljanja hrane, energije in odpadkov – ki so vsi transteritorialni, kar 

se tiče obsega. Applovih izdelkov ni več mogoče ločevati od Foxconnovih,2 

liberalnih potrošniških paradižev ne od avtoritarnih con predelovalne industrije, 

nemoteno delujočih globalnih komunikacijskih omrežij pa ne od umazanije, 

garanja in vojn, povezanih s kopanjem koltana.

Logistika: Kar dandanes dojemamo kot proces postindustrializacije (ki ga 

zaznamuje premik proizvodnje v razvijajoča se gospodarstva Jugovzhodne 

Azije) in proces neoliberalizacije (ki ga zaznamujeta upadanje neposrednih 

in posrednih mezd ter povečevanje kreditov in financializacije), ne bi bilo 

2 Foxconn Technology Group (oziroma Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.) je tajvanska 
multinacionalka, ki deluje predvsem kot pogodbena proizvajalka izdelkov največjih 
ameriških, japonskih, kanadskih in evropskih družb, ki se ukvarjajo z elektroniko in 
informacijskimi tehnologijami, vključno z družbo Apple Inc. (Op. prev.)
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Sašo Sedlaček
Žicar robot 2.0, 2006
Cultural Typhoon, Tokio, Japonska
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mogoče brez reorganizacije in integracije pretoka virov, blaga in delovne sile 

v globalnem obsegu. S tem ni prišlo le do geografskega premika produkcije, 

temveč do transformacije notranje organizacije produkcijskega procesa, da ta 

zdaj vključuje vrsto prizorišč, razpršenih po celotnem globalnem logističnem 

prostoru.3

Globalne logistične verige so dosegle tolikšno stopnjo vitalnega pomena za 

nacionalna gospodarstva, da je njihova ranljivost za motnje, tudi v oddaljenih 

predelih planeta, postala resno vprašanje tako za nacionalno kakor tudi 

za mednarodno varnost. To je privedlo do sekuritizacije sedežev civilne 

logistike, vojaškega patruljiranja odprtega morja, vojne proti piratstvu in 

širjenja obmejne pristojnosti globoko na teritorije drugih držav. Hkrati so 

prestrukturiranje pristanišč v zelo avtomatizirana špedicijska središča, 

nadomeščanje pristaniških mest s prostotrgovinskimi in obravnavnimi conami 

ter sposobnost izkoriščanja legalnih in nelegalnih trgov delovne sile po vsem 

svetu pripomogli k utiranju poti za delovno zaščito za delavce v transportu, k 

izkoriščanju dela migrantov na oddaljenih lokacijah in k discipliniranju domače 

delovne sile v državah kapitalističnega jedra in semiperiferije.

Računalništvo: Ob standardizaciji intermodalnega transporta so za poganjanje 

logistične revolucije najbolj zaslužni analitični in integracijski sistemi, ki 

delujejo s pomočjo kibernetike in računalništva. Toda industrija informacijske 

tehnologije, ki je materialne pretoke prežela z neoprijemljivimi abstrakcijami 

signalov radiofrekvenčne identifikacije (RFID), podatkovnimi točkami, algoritmi 

in kodo, ki segajo vse do najdrobnejših elementov, sama postaja čedalje bolj 

materialna, fiksna in centralizirana. Po bliskoviti razširitvi interneta in njegovi 

počasni transformaciji v komercialno platformo v prejšnjem desetletju, ki se 

je precej zanašalo na širše porazdeljeno infrastrukturo telekomunikacijskih 

omrežij, se je industrija informacijske tehnologije osredotočila na ogromna 

vlaganja fiksnega kapitala, ki naj bi ji omogočila izkoriščanje moči velikih 

računalniških omrežij. Virtualizacija vseh porazdeljenih podatkovnih središč 

in kopičenje podatkov, zajetih v elektronski komunikaciji, sta informacijsko-

3 Izjemno obravnavno logistične revolucije najdemo v Deborah Cowen, The Deadly Life of 
Logistics: Mapping Violence in Global Trade (University of Minnesota Press, 2014).
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tehnološkim gigantom omogočila, da so postali novi industrijski posredniki, 

hkrati pa so kot posrednike izločili stare industrijske panoge.

Upravljanje naravnih virov: Tretji mogočni akter sedanjih tehnoloških 

sprememb so tehnologije, povezane s hrano, energijo in odlaganjem odpadkov. 

Zlasti energija je temeljnega pomena za kapitalistični razvoj. V tehnološki 

mešanici, o kateri razpravljamo tukaj, obstajajo tesne pretekle in sedanje 

povezave med posameznimi tehnološkimi sektorji. Na primer, naftna industrija 

je v zgodnji fazi svojega razvoja sprožila civilno rabo logistike in odtlej stoji v 

ospredju ustvarjanja fleksibilnih tokov, ki izpodkopavajo organizirano delovno 

silo in zaščito delavcev.4 Informacijska omrežja omogočajo nemoteno delovanje 

omrežij preskrbe z energijo. Tako logistični kakor tudi informacijsko-tehnološki 

sektor sta energetsko intenzivni industrijski panogi, odvisni od stabilne 

preskrbe z energijo.

Medtem ko se je pred zgolj enim desetletjem zdelo, da bližanje vrhunca 

globalne proizvodnje nafte pomeni grožnjo za rast porabe energije, so 

raziskave nafte iz skrilavca in vojne na Bližnjem vzhodu radikalno spremenile 

te bojazni. Na trgu je več nafte in arabski proizvajalci nižajo cene, da bi 

proizvajalce dražje nafte iz skrilavca prisilili v bankrot. Zdi se, da imamo zdaj 

na voljo dovolj fosilnih goriv po razmeroma nizkih cenah, da lahko planetarne 

meje potisnemo onkraj njihovih kritičnih ravni.

Razvijajo se obnovljivi viri energije. Toda da bi bil prehod na bolj trajnostno 

globalno izrabo energije različnih stopenj sploh mogoč, bi bilo treba obnovljivim 

virom vnovič nameniti več denarja – pa še tedaj bi bila njihova energijska 

proizvodnja še vedno manjša. Glede na to, da je poraba energije v državah 

v razvoju kar petkrat, desetkrat ali še večja kot v manj razvitih državah, je 

malo verjetno, da bomo doživeli spremembo oziroma prehod na pravičnejšo 

in bolj trajnostno izrabo energije. Ravno nasprotno, globalne podnebne 

spremembe v ospredje čedalje bolj potiskajo sposobnost bolj razvitih nacij, 

4 Za podroben opis, kako je ekonomija kopanja premoga dala podlago za organizirano 
delovno silo, ki je lahko terjala družbene pravice, in kako je ekonomija črpanja nafte dala 
podlago za razveljavljenje teh pravic, glej Timothy Mitchell, Carbon Democracy: Political 
Power in the Age of Oil (Verso Books, 2011).
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da učinke globalnega segrevanja in produkcijo odpadkov na splošno podtikajo 

manj razvitim državam.

Odpadke, ki nastajajo s pretokom energije in snovi, je treba odlagati v 

naravne sisteme, in ko naravni sistemi zaradi okoljskih nadlog postajajo 

preobremenjeni, se negativni učinki čedalje bolj prenašajo na dele sveta, ki 

se že tako ali tako prebijajo le s težavo. Nazoren primer je nenehna selitev 

globalne industrijske proizvodnje hrane v te družbe in rastoča uporaba gnojil, 

ki temeljijo na fosilnih gorivih in omogočajo ohranjanje enake količine pridelkov 

kljub izčrpanosti zemlje, kar v končni fazi pomeni izropanost teh območij in 

uničenje njihove prehrambne varnosti v korist bolj razvitih nacij.

Alternativne tehnologije in uničenje kapitalističnega svetovnega sistema

Upravljanje planetarnih naravnih virov, računalništvo in globalne logistične 

verige tvorijo tehnološko konfiguracijo, ki omogoča neenakomeren in 

kombiniran razvoj kapitalističnega svetovnega sistema. Če se vrnemo 

k Sedlačkovim delom, opazimo, da je njihova ponavljajoča se poteza 

oziroma metoda spreminjanje namembnosti tehnologij, ki se razraščajo v 

senci kapitalistične tehnoznanosti – zastarele strojne opreme, brezplačne 

programske opreme, alternativnega tehnološkega oblikovanja in avtohtonih 

tehnik. A kaj lahko tehnološko spreminjanje namembnosti odpadkov in 

spreminjanje namembnosti tehnoloških odpadkov – usrana tehnologija, 

bi lahko dejali – doseže v tem usranem svetu? Marginalni status takšnih 

alternativnih tehnologij v današnjem svetu priča o dejstvu, da tehnologija ne 

more samodejno oziroma sama po sebi privesti do konca izkoriščanja delavcev 

in plenjenja planetarnih ekosistemov. Kot lahko potrdimo sami, tehnologija 

pravzaprav še naprej olajšuje inherentne krize sistema in zagotavlja njegovo 

reprodukcijo. Postkapitalistična tranzicija bo terjala val političnih mobilizacij, 

nemirov in temeljnih družbenih rekonfiguracij, ki jih ni mogoče predvideti. 

Razpad planetarnega kapitalističnega sistema bo privedel do vzporednega 

razpada globalnih tehnoloških sistemov. Ker nobena tehnologija ne obstaja 

zunaj obstoječih družbenih razmerij, ne moremo vedeti zagotovo, katere 

tehnologije bodo preživele in se ohranile v postkapitalističnem svetu.
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A vendar bo prelom s kapitalističnim sistemom terjal oporo v starem 

razpadajočem svetu. Zato se moramo že zdaj osredotočiti na tehnologije, 

ki do skrajnosti povečujejo vrednost družbene rabe in izpodkopavajo logiko 

razdruževanja in integracijo globalnih produkcijskih in cirkulacijskih verig. 

Odprti viri inovacij, tehnološko napredne oblike produkcije v manjšem 

obsegu, zadruge obnovljivih virov energije, translokalne menjave nizke 

intenzivnosti in kolektivno upravljanje infrastrukture so nekateri od številnih 

vidikov tehnoloških in organizacijskih sprememb, na katerih bi lahko temeljil 

ekosocialističen – enakopraven, prosto povezujoč se in trajnosten, translokalen 

in internacionalističen – svet. Zato jih je treba razumeti kot del registra 

protikapitalističnega prizadevanja, kamor sodijo tudi sedanje stavke, sabotaže, 

zapore in zasedbe. Če družbena gibanja ne bodo doumela, da tehnologija 

pogojuje to tranzicijo in da bi morala biti specifična rekonfiguracija tehnologije 

del njihovega strateškega registra, se bo – če sodimo po izkušnjah dejanskih 

socializmov – pojutrišnji dan kmalu začel spreminjati v včeraj.

Sašo Sedlaček
Jobless Avatars (Brezposelni avatarji, 2014)
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