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ди шњи пе ри од са гле да све зна
чај не (и ма ње зна чај не) аспек
те, об ли ке и узро ке исто риј ског 
па да Фран цу ске за ди вљу ју ћи 
по свом оби му, ра зно вр сно сти 
до га ђа ја ко је об у хва та и ве ли
кој лу цид но сти за кљу ча ка ко је 
из но си. Ако се и спо ра дич но 
де си да по не где пре те ра у не а
де кват ном ни јан си ра њу не ких 
по ја ва, то ни по што не ути че на 
ква ли тет ње го ве ана ли зе у це
ло сти. Иако се не ра ди о из вор
ном Фран цу зу (ро ђен у Па ри зу 
као де те је вреј ских исе ље ни ка 
из Ал жи ра), ње го ва огром на и 
не скри ве на љу бав за ,,ста ру“, 
а он би ве ро ват но ре као и ,,је
ди ну пра ву“, ,,из вор ну“ Фран
цу ску, ен ци кло пе диј ско по
зна ва ње фран цу ске исто ри је и 
кул ту ре, под јед на ко до бро раз
у ме ва ње ка ко ре ал ног жи во та, 
та ко и све та иде ја и те о ри ја, га 
је до ве ла да нас до ста ту са, по 
на шем ми шље њу, нај у пе ча тљи
ви јег ана ли ти ча ра и кри ти ча ра 
фран цу ског дру штва у це ли ни. 
У це ло куп ном том кон тек сту,  
ње го ва књи га би мо гла би ти 
не за о би ла зан пу то каз у да љој 
ана ли зи и пра ће њу дру штве
не си ту а ци је у уз др ма ној, али 
још увек жи вој и тра ју ћој Пе тој 
фран цу ској ре пу бли ци.
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Те мељ ну осно ву за пи са ње 
при ка за књи ге Ен то ни Ги ден са, 
бри тан ског со ци о ло га, пред ста
вља ак ту ел ност ове те ме ко ја 
је усло вље на чи ње ни цом да су 
ефек ти кли мат ских про ме на већ 
при сут ни: тем пе ра ту ра је у по
ра сту, ле де ни вр хо ви и гле че ри 
се то пе, а екс трем не вре мен ске 
не по го де по ста ју све че шће и 
ин те зив ни је. У књи зи Кли мат-
ске про ме не и по ли ти ка, аутор 
про бле ма ти ку кли мат ских про
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ме на сме шта у до мен по ли ти ке, 
те из но си мно штво но вих иде
ја и пред ло га за раз ре ша ва ње 
опреч них по ли тич ких ста во ва у 
на ве де ној обла сти. Ги денс, чи ји 
се при ступ ба зи ра на ре а ли зму, 
све стан је да се при ли ком ре ша
ва ња про бле ма кли мат ских про
ме на не мо же иза ћи из окви ра 
по ли ти ке и због то га сма тра да 
је нео п ход но про ме ни ти уста
ље ни на чин по ли тич ког раз ми
шља ња.

Прем да су се број ни ауто ри 
ба ви ли те мом кли мат ских про
ме на, Ги денс у књи зи „о ко шма
ри ма, ка та стро фа ма и сно ви ма“ 
скре ће па жњу на бу дућ ност, су
ге ри шу ћи, да опа сност од кли
мат ских про ме на зах те ва тре
нут ну ра ди кал ну ак ци ју ка ко би 
се спре чи ла ка та стро фа. Основ
ни про блем у окви ру по ли ти ке 
у ве зи с кли мат ским про ме на
ма, аутор на зи ва „Ги ден со вим 
па ра док сом“. Су шти на овог 
па ра док са огле да се у чи ње ни
ци да су кли мат ске про ме не по
сте пе не, те шко ви дљи ве и че сто 
без исто риј ског пре се да на, те 
док не по ста ну опи пљи ве, мо
гу да се пред у зи ма ју ефек тив не 
ак ци је у по гле ду њи хо вог ре ша
ва ња. Ме ђу тим, оног тре нут
ка ка да по сле ди це кли мат ских 
про ме на по ста ну ви дљи ве, су
ви ше их је ка сно су зби ти.

Ги денс, нај пре, те ма ти зу је 
основ не пој мо ве ко ји су ве за
ни за про бле ма ти ку кли мат ских 
про ме на, а по том пре зен ту је ра
зно ли ке сце на ри је о мо гу ћем 

по ра сту про сеч не тем пе ра ту
ре на зе мљи до кра ја XXI ве ка, 
као и раз ли чи те по гле де број
них ауто ра на на шу пла не ту и 
наш ути цај на њу. Аутор уоча ва 
две екс трем не по зи ци је у ве зи 
са овим пи та њи ма: скеп ти ке и 
оп ти ми сте, као и мно ге ва ри
ја ци је по зи ци о ни ра ња на не кој 
тач ки на кон ти ну у му из ме ђу 
та два екс тре ма. У том сми слу, 
Ги денс за у зи ма сре ди шњу по
зи ци ју, су ге ри шу ћи да су кли
мат ске про ме не про у зро ко ва не 
људ ским ак тив но сти ма, ко је 
то ком на ред них де це ни ја мо гу 
да ство ре ри зи ке ко ји ће ка сни
је иза зва ти ве ли ке по ре ме ћа је 
у еко ном ским и дру штве ним 
ак тив но сти ма, али да при че о 
суд њем да ну не тре ба схва та ти 
до слов но. Да кле, прем да аутор 
за у зи ма став да је чо век сво јом 
не кон тро ли са ном екс пло а та ци
јом при ро де ути цао да еми си ја 
штет них га со ва про ду ку је по
че так гло бал ног ото пља ва ња, 
ујед но, он на гла ша ва да за у зи
ма ње би ло ко је екс трем не по зи
ци је им пли ку је пре на гла ше не 
ре ак ци је ко је пре оне мо гу ћа ва ју 
по ли тич ко де ло ва ње не го што 
му до при но се. На ша је оба ве за 
да, сма тра Ги денс, ри зи ке про
це њу је мо од ме ре но и све стра но 
без „се ја ња па ни ке“.

На кон то га, аутор уво ди чи
та о це у дру ги па кет ри зи ка ко ји 
су у ве зи са снаб де ва њем енер
ги јом и пру жа њи хов са же ти 
исто ри јат као увод у њих. Сма
ње ње ефе ка та ста кле не ба ште, 
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ко ји про из во де наф та, при род
ни гас и угаљ као основ ни из во
ри енер ги је у све ту, пред ста вља 
ис так ну ту ди мен зи ју у бор би за 
огра ни че ње кли мат ских про ме
на. По о штра ва ње ци ље ва у по
гле ду ре дук ци је еми си је угљен
ди ок си да тре ба ло би да бу де 
им пе ра тив, по себ но за то што 
ће ти ме др жа ве по ве ћа ти кре ди
би ли тет по ли ти ке кли мат ских 
про ме на. Ги денс под вла чи па
ра ле лу из ме ђу про из вод ње наф
те и гло бал ног за гре ва ња. На и
ме, у по гле ду бу ду ће до вољ
но сти гло бал ног про из вод ног 
по тен ци ја ла наф те и при род ног 
га са по сто је исто то ли ко ве ли
ке не су гла си це као и у по гле ду 
гло бал ног за гре ва ња, и те две 
рас пра ве су умно го ме слич не. 
Ка ко у обла сти кли мат ских про
ме на та ко и енер гет ске без бед
но сти, те мељ ну раз ли ку из ме ђу 
оп ти ми стич них и апо ка лип тич
них ауто ра чи ни вре ме – ко ли ко 
је вре ме на оста ло до тре нут ка 
ка да се  у на шем на чи ну жи во
та мо ра ју из вр ши ти ве ли ке про
ме не. Про бле ми ко је кли мат ске 
про ме не иза зи ва ју, а на ро чи то у 
спре зи са све при сут ни јим на
го ве шта ји ма мањ ка во сти гло
бал них за ли ха наф те, мо гу да 
по при ме и вој ни ка рак тер и да 
пред ста вља ју углав ном без бед
но сне ри зи ке. То би за по сле ди
цу мо гло да има стал но по гор
ша ва ње ме ђу на род не са рад ње, 
у окви ру ко је се без бед ност све 
ви ше сма тра еле мен том раз два
ја ња. Ги денс по све ћу је па жњу 
пи та њи ма енер гет ске без бед но

сти на број ним ме сти ма у књи
зи јер кли мат ске про ме не, ка ко 
он ис ти че, ни је мо гу ће убла жи
ти без ра ди кал ног сма ње ња за
ви сно сти од фо сил них го ри ва. 
У скла ду са тим, аутор упо зо
ра ва на нео п ход ност по ди за ња 
све сти о укљу чи ва њу енер гет
ске без бед но сти у по ли ти ку 
кли мат ских про ме на.

По том, Ги денс из но си до не
кле из не на ђу ју ћу тврд њу да у 
овом тре нут ку не ма мо ни ка кву 
по ли ти ку у по гле ду кли мат ских 
про ме на. Дру гим ре чи ма, не 
по сто је де таљ не ана ли зе но вих 
по ли тич ких ме ра ко је, уко ли ко 
же ли мо да се ци ље ви у ве зи са 
огра ни че њем гло бал ног за гре
ва ња оства ре, мо ра ју би ти уве
де не.

Од ко јих ин сти ту ци ја, ме
ха ни за ма и об ли ка ме ђу на род
не са рад ње мо же мо оче ки ва ти 
у прак си да успе шно оства ру
ју ци ље ве у ве зи с кли мат ским 
про ме на ма? У на сто ја њу да од
го во ри на ово пи та ње и по ста ви 
те ме ље за ме ре ко је мо ра ју би
ти уве де не, Ги денс, сма тра да је 
по треб но про ме ни ти пер спек
ти ву. Пре ма ње го вом ми шље њу, 
ре ша ва ње про бле ма кли мат
ских про ме на ле жи у до ма ћим 
по ли ти ка ма, а не у мул ти ла те
рал ним спо ра зу ми ма, бу ду ћи 
да се ме ђу на род на са рад ња на 
убла жа ва њу кли мат ских про ме
на у осно ви за сни ва на су прот
ста вље ним ста во ви ма и ин те
ре си ма по је ди них зе ма ља ко ји 
по ни шта ва ју на по ре да се та ква 
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са рад ња и оства ри. Кри ти ку
ју ћи ме ђу на род не пре го во ре о 
убла жа ва њу кли мат ских про ме
на, а на ро чи то Кјо то про то кол, 
ко ји је усво јен 1997. го ди не на 
тре ћој „Кон фе рен ци ји чла ни
ца Оквир не кон вен ци је УН о 
про ме ни кли ме“, аутор сма тра 
да и ка да би спо ра зум о за јед
нич ким и кон крет ним оба ве за
ма био по стиг нут, не по сто је 
ефи ка сни ме ха ни зми за њи хо во 
спро во ђе ње. На сто ја ња да се 
по стиг ну ме ђу на род ни до го во
ри о огра ни че њу еми си је га со ва 
(по пут Кјо то про то ко ла) под ја
ким су ути ца јем ге о по ли тич ких 
ин те ре са, те се раз го во ри сво де 
углав ном на ства ра ње раз ра ђе
них, де таљ них и из ни јан си ра
них пла но ва, ко ји се, ме ђу тим, у 
прак си не оства ру ју. Из раз ло га 
ко је на во ди, нео п ход но је про
на ћи но ве об ли ке са рад ње, те 
на сто ја ња за по сти за њем уни
вер зал них спо ра зу ма на гло бал
ном ни воу за ме ни ти при сту пом 
за сно ва ним на би ла те рал ним и 
ре ги о нал ним спо ра зу ми ма. Ме
ђу на род ни при ступ за сно ван на 
би ла те рал ним и ре ги о нал ним 
ко ор ди ни са ним ак ци ја ма, ка ко 
сма тра аутор, пред ста вља ефек
ти ван од го вор на кли мат ске 
про ме не на гло бал ном ни воу.

Као „ве ли ки при ста ли ца 
Евро пе“, ка ко се сам де кла ри ше 
у овој књи зи, Ги денс на во ди да, 
прем да ак тив но сти Европ ске 
уни је има ју ве ће шан се за оства
ри ва ње кон крет них ре зул та та и 
да ље ни је ја сно на ко ји на чин ће 
она мо ћи да при во ли сво је чла

ни це да оства ру ју по ста вље не 
ци ље ве, те би ствар ност мо гла 
би ти да ле ко ис под оче ки ва ња. 
Дру гим ре чи ма, за јед нич ке оба
ве зе ко је уво ди Европ ска уни ја 
мо гу да на ве ду зе мље чла ни це 
на ефи ка сну ак ци ју, али ће о 
оства ре ном на прет ку у крај њој 
ли ни ји од лу чи ва ти по ли ти ка 
на на ци о нал ном ни воу. Да кле, 
др жа ве ни је мо гу ће при си ли ти 
да при хва те ме ђу на род не спо
ра зу ме; чак и ка да од лу че да 
то учи не, пре тва ра ње оног што 
је до го во ре но у прак су у ве ли
кој ме ри ће за ви си ти од сва ке 
по је ди не др жа ве, те се Ги денс 
из но ва вра ћа глав ној те ми ко ју 
у овој књи зи стал но ис ти че: др
жа ва по се ду је из у зет но зна чај
ну уло гу у по гле ду кли мат ских 
про ме на. На и ме, ин ду стриј ски 
раз ви је не зе мље мо ра ју би ти 
пред вод ни це у ре ша ва њу про
бле ма иза зва них кли мат ским 
про ме на ма, а успе шност тих 
на сто ја ња при мар но за ви си од 
вла да и др жав них апа ра та. Иако 
аутор на гла ша ва кључ ну уло
гу др жа ве у на сто ја њи ма да се 
ура ди не што до и ста зна чај но 
у ве зи с про бле мом гло бал ног 
за гре ва ња, он не од ри че од го
вор ност и дру гих со ци јал них 
ак те ра, по пут не вла ди них ор
га ни за ци ја, еко ном ског сек то ра 
или ме ђу на род них асо ци ја ци ја.

За ре ша ва ње про бле ма гло
бал ног за гре ва ња, Ги денс пред
ла же ду го ро чан по ли тич ки 
при ступ и при ме ну тзв. „пла
ни ра ња уна пред“. Ка ко на во ди, 
пла ни ра ње је реч ко ја не иза зи
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ва при јат на осе ћа ња јер се до во
ди у ве зу са ауто ри тар но шћу, с 
јед не, и не спо соб но шћу, с дру ге 
стра не. Од др жав ног пла ни ра
ња се вре ме ном од у ста ло де лом 
због ње го вог „угње тач ког ка
рак те ра“, а де лом због ње го ве 
не де ло твор но сти. Ако се тре ба 
вра ти ти та квом по ку ша ју, ка ко 
би он тре ба ло да из гле да? Ги
денс уво ди тер мин „пла ни ра
ње уна зад“, ко је под ра зу ме ва 
да за ми шља мо успе шан бу ду ћи 
ис ход и пра ви мо раз ли чи те сце
на ри је за ње го во оства ри ва ње. 
То об у хва та ал тер на тив не и ви
ше стру ке бу дућ но сти у ко ји ма 
с вре ме ном вр ши мо при ла го ђа
ва ња, па и ра ди кал не про ме не, 
и угра ђу је мо их у дру ге сце на
ри је. Ујед но, то је при ступ ко ји 
су штин ски ко ри сти ме ђу на род
ним пре го во ри ма о убла жа ва
њу кли мат ских про ме на. Ди
фе рен ци јал на раз ли ка у од но су 
на тра ди ци о нал но пред ви ђа ње, 
огле да се у то ме што пла ни ра
ње уна зад оста вља мно го ве ћи 
про стор не пред ви ђе ним де ша
ва њи ма ко ја мо гу дра ма тич но 
да про ме не пред ви ђа ња учи ње
на у не ком кон крет ном вре мен
ском тре нут ку.

За из град њу по ли ти ке у ве
зи с кли мат ским про ме на ма, 
Ги денс уво ди низ но вих иде ја, 
од ко јих, зна тан број са др жан у 
овој књи зи, де таљ но раз ра ђу је. 
Јед на од њих од но си се на „др
жа ву га ран та“. На и ме, ка да је 
реч о кли мат ским про ме на ма, 
нео п ход но је да др жа ва олак
ша ва, омо гу ћа ва, да под сти че 

и по др жа ва ра зно ли кост дру
штве них гру па ко је по кре ћу 
раз вој та кве по ли ти ке. Др жа ва 
га рант је др жа ва ко ја је од го
вор на за пра ће ње оп штих ци
ље ва и га рант да они бу ду оп
ште при хва ће ни. На сто је ћи да 
по ка же да ре ша ва ње про бле ма 
кли мат ских про ме на пру жа мо
гућ ност за оства ри ва ње ни за 
дру гих по ли тич ких ци ље ва, Ги
денс пред ла же да се по ли тич ки 
ци ље ви и стра те ги је усме ре ни 
на бор бу про тив кли мат ских 
про ме на ин те гри шу са дру гим 
под руч ји ма јав не по ли ти ке. На
кон са же тог из ла га ња о то ме да 
циљ сма ње ња еми си је штет них 
га со ва мо же не га тив но да ути
че на кон ку рент ност ком па ни је, 
аутор по ста вља пи та ње да ли 
би мо гло да бу де и обр ну то. Де
таљ ним и ра зло жним об ја шње
њем, он про це њу је да ком па ни
ја ма ко је за не ма ру ју за шти ту 
жи вот не сре ди не у бли ској бу
дућ но сти пред сто ји гу би так на 
кон ку рент но сти.

Нај зад, ту је и низ озбиљ них 
пи та ња у ве зи с тех но ло ги јом. 
У убла жа ва њу про бле ма кли
мат ских про ме на од цен трал ног 
зна ча ја су ула га ња у об но вљи ве 
из во ре енер ги је. Ка ко би из др
жа ли кон ку рен ци ју фо сил них 
го ри ва мо ра ју има ти фи нан сиј
ску по моћ др жа ве,  а др жа ва  
мо ра та ква ула га ња да за шти ти 
од ути ца ја не из бе жних про ме
на це на основ них енер гет ских 
из во ра. На осно ву че га ће вла
де од лу чи ва ти ко ју ће тех но ло
ги ју по др жа ти? Ги денс уво ди 
број не при ме ре о нео п ход но
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сти све о бу хват них ана ли за еко
но мич но сти ино ва ци ја ко је ће 
до при не ти са гле да ва њу где би 
вла де мо гле нај е фи ка сни је да 
ин тер ве ни шу. По том, у рас пра
ви оних ко ји се за ла жу за тр го
ва ње еми си јом штет них га со ва 
и оних ко је пред ност да ју ње
ном опо ре зи ва њу, као јед ном 
од глав них сред ста ва др жав не 
по ли ти ке у на сто ја њи ма да се 
сма њи еми си ја штет них га со ва, 
аутор за у зи ма стра ну ових дру
гих, а по том об ја шња ва сво је 
раз ло ге.

Ка да је реч о од но си ма мо
ћи, бу дућ ност кли ме у све му у 
ве ли кој ме ри је у ру ка ма са мо 
две зе мље – САД и Ки не, јер се 
на њих од но си ви сок про це нат 
еми си је штет них га со ва. Оне 
не пре ста ју да „мал тре ти ра ју 
свет“ у на сто ја њи ма да обез бе
де енер ги ју за сво је при вре де. 
Да ли ће се упу сти ти у бор бу за 
из во ре енер ги је или ће на у чи ти 
да са ра ђу ју? Аутор сма тра да је 
по треб на ра ди кал на про ме на 
ста ва САД пре ма кли мат ским 
про ме на ма и да ће Аме ри ка мо
ћи да бу де на „че лу“ је ди но ако 
са ра ђу је са дру гим на ро ди ма и 
ако бу де све сна огра ни че но сти 
сво је мо ћи.

У сво јим за вр шним раз ма
тра њи ма о кли мат ским про ме
на ма, Ги денс сма тра да у ве
ли кој ме ри за ви си мо од сво јих 
по ли тич ких во ђа, али и да упр
кос по сто је ћим по де ла ма и бор
би за моћ, ре ша ва ње про бле ма 
кли мат ских про ме на, мо же би
ти од скоч на да ска за оства ри

ва ње ве ће са рад ње у све ту. На 
са мом кра ју књи ге, пи та се шта 
нам пред сто ји: но во мрач но до
ба, но во до ба про све ће но сти 
или збу њу ју ћа ме ша ви на та два 
до ба. Ги денс за кљу чу је да је та 
тре ћа мо гућ ност, по свој при ли
ци, нај ве ро ват ни ја, те да у тој 
си ту а ци ји мо ра мо га ји ти на ду 
да ће на тој ва ги пре ваг ну ти 
стра на до ба по све ће но сти.

Раз ма тра ју ћи тре нут но ста
ње не у спе ха ме ђу на род них 
пре го во ра у по гле ду кли мат
ских про ме на, Ги ден со ва иде ја 
о пре суд ној уло зи др жа ве у су
зби ја њу ових про бле ма, пред
ста вља до при нос овој ди ску
си ји. У том сми слу, на осно ву 
кључ них те ма раз ма тра них у 
овој књи зи, аутор ства ра о ци
ма јав них по ли ти ка да је ши рок 
спек тар смер ни ца у по гле ду из
град ње по ли ти ке кли мат ских 
про ме на. Књи га Кли мат ске 
про ме не и по ли ти ка, ни је „књи
га о кли мат ским про ме на ма, већ 
о по ли ти ци у ве зи са кли мат
ским про ме на ма“. У том сми
слу, пред ста вља не за о би ла зно 
шти во за ши ро ку пу бли ку ко ја 
је у по тра зи за об ја шње њем ка
ко се по ли тич ком стра те ги јом 
про бле ми кли мат ских про ме на 
ефи ка сно ре ша ва ју.

 


