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Сажетак
По ли тич ко на си ље пред ста вља је дан од нај зна чај них иза зо-

ва раз во ју де мо кра ти је кроз чи та ву људ ску исто ри ју. Раз вој са вре-
ме ног де мо крат ског дру штва ни је, на жа лост, ујед но зна чио и крај 
по ли тич ком на се љу, већ је ујед но до шло и до раз во ја ме ха ни за ма 
ко ји ма се по ли тич ко на си ље оправ да ва у ци љу де мо кра ти за ци је 
дру штва. Има ју ћи ово у ви ду у овом ра ду се кри тич ки пре и спи ту је 
од нос из ме ђу по ли ти ке и на си ља у са вре ме ном дру штву, при че му 
се ујед но ана ли зи ра и опа сност од зло у по тре бе по ли тич ког на си-
ља у ци љу оства ри ва ња нео им пе ри јал них ам би ци ја ве ли ких си ла. 
Основ не ме то де ко је се том при ли ком ко ри сте у ра ду су ме тод ана-
ли зе са др жа ја и ком па ра тив ни ме тод. 
Кључ не ре чи: по ли тич ко на си ље, др жа ва, де мо кра ти ја, ве ли ке си ле, нео-

им пе ри ја ли зам, нео ли бе ра ли зам, са вре ме но дру штво.

Де мо кра ти ја као је дан од мо гу ћих уре ђе ња др жав не вла сти 
при вла чи ве ли ку па жњу те о ре ти ча ра још од ан тич ке грч ке па све 
до да нас. Је дан од глав них раз ло га је сва ка ко и тај што она има 
огром ну ле ги тим ност у очи ма гра ђа на. Ме ђу тим, при ли ком про-
у ча ва ња де мо кра ти је тре ба во ди ти ра чу на о то ме да је она, иако 
у фор мал ном сми слу при хва ће на ши ром све та, та ко ђе, и фе но мен 
ко ји је исто риј ски ве о ма ре дак и чи је је оства ри ва ње у су штин ском 
сми слу ве о ма те шко.

* Овај рад је настао као резултат рада на пројекту бр. 179009, а који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.  
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Раз вој са вре ме ног де мо крат ског дру штва би ујед но тре ба ло 
да зна чи и бор бу про тив свих об ли ка на си ља. На жа лост, за два-
де се ти век се оправ да но мо же ре ћи да пред ста вља век на си ља у 
нај ра зли чи ти јим мо гу ћим об ли ци ма огром них сра зме ра, ко је је 
оста ви ло огром не и те шко са гле ди ве по сле ди це, не са мо ка да су 
пи та њу људ ске жр тве (као сва ка ко нај стра шни ју), већ и ка да се ра-
ди о ма те ри јал ним по сле ди ца ма и жи вот ној сре ди ни. Крај Дру гог 
свет ског ра та је обе ле жен до га ђа ји ма ко ји су, по ред ра до сти због 
ње го вог окон ча ња, до не ли и огром ну бо ја зан за бу дућ но сти свих 
зе ма ља. Ав гу ста 1945. го ди не је по пр ви пут упо тре бље но стра вич-
но оруж је и ба че на је атом ска бом ба. За вр шет ком Дру гог свет ског 
ра та оче ки ва но до ба ми ра ни је до шло. На про тив, убр зо по сле то га 
до ла зи до за о штра ва ња од но са на гло бал ном ни воу из ме ђу ве ли-
ких си ла, чи ју су осно ву чи ни ли су прот ста вље ни ин те ре си пре све-
га САД и Со вјет ског Са ве за, и по чет ка Хлад ног ра та. Рас пад СССР 
1991 и пад мо ћи Јел ци но ве Ру си је су озна чи ле крај Хлад ног ра та 
чи ме су САД по ста ле нај моћ ни ја свет ска си ла. 

Ти ме се, ме ђу тим, су ко би на гло бал ном ни воу не за вр ша ва ју. 
Крај ХХ и по че так ХХI ве ка је обе ле жен ин тен зив ном ,,бор бом за 
де мо кра ти ју и људ ска пра ва“ ко ја уру ша ва са ме те ме ље де мо кра-
ти је. Ка ко у са вре ме ном дру штву отво ре на упо тре ба си ле ни је мо-
гу ћа, раз ви ја ју се мно го број ни ме ха ни зми по мо ћу ко јих се упо тре-
ба си ле, не са мо оправ да ва, већ и при ка зу је де мо крат ском. Има ју ћи 
ово у ви ду овај рад у свој фо кус ста вља од нос из ме ђу де мо кра ти је 
и по ли тич ког на си ља у кон тек сту са вре ме ног дру штва, же ле ћи да 
ука же мо на опа сност од зло у по тре бе де мо кра ти је у ци љу оправ да-
ва ња раз ли чи тих об ли ка по ли тич ког на си ља. 

ПО ЛИ ТИ КА И НА СИ ЉЕ У СА ВРЕ МЕ НОМ ДРУ ШТВУ

Од нос из ме ђу по ли ти ке и на си ља је ве о ма ком плек сан. Јед на 
од нај оп шти јих де фи ни ци ја на си ља би гла си ла да оно пред ста вља 
упо тре бу си ле ка ко би се на мет ну ло од ре ђе но же ље но по на ша ње 
љу ди ко је је про тив но њи хо вој во љи. Оно што тре ба на по ме ну ти је 
да се на си ље у по ли ти ци не ма ни фе сту је је ди но и ис кљу чи во са мо 
као го ла при ну да. Оно је са став ни део по ли ти ке и раз у ме ва ња др-
жа ве.1) На си ље у по ли ти ци се мо же де фи ни са ти као „ди рект на или 
ин ди рект на при ме на си ле у сфе ри по ли ти ке и по ли тич ког, од но са 
као ди рект на или ин ди рект на при ме на си ле над све шћу, те лом, жи-

1) Ра до слав Га ћи но вић, По ли тич ко на си ље и гло ба ли за ци ја, Дра слар парт нер, Би бли о те ка 
,,На тра гу“, Бе о град, 2009, стр. 49.
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во том, во љом или ма те ри јал ним до бри ма ствар ног или по тен ци-
јал ног, од но сно прет по ста вље ног по ли тич ког про тив ни ка“.2) 

По сто ји за и ста ве ли ки број узро ка по ли тич ког на си ља. ,,Глав-
ни и нај че шћи узро ци по ли тич ког на си ља углав ном су ма ни фе ста-
ци је и по сле ди це по ли тич ких и еко ном ских кри за и огле да ју се 
кроз сле де ће основ не узро ке: оштра су прот ста вље ност, не до вољ-
ност оства ри ва ња или не мо гућ ност ствар ног из ра жа ва ња ин те ре са 
ве ли ких со ци јал них гру па не до вољ на спо соб ност афир ма тив ног 
ор га ни зо ва ња и спро во ђе ња вла сти; не до вољ на ор га ни зо ва ност 
при вред ног си сте ма; из ра зи те со ци јал не раз ли ке; рас про стра ње-
ност и по лу ле гал ност дру штве но не га тив них по ја ва, као што су 
ко руп ци ја, ’ве зе’ и сл.; не су зби ја ње, не ка жња ва ње и то ле ри са ње 
тих по ја ва (оба ве зно под сти че на ма ни пу ла ци је јед не, а сма њу је 
ве ру у си сте му код дру гих); мо гућ но сти јав ног и стал ног де ло ва ња 
ан ти си стем ских сна га; по сто ја ње сна жних ан ти се мит ских ор га ни-
за ци ја или ин сти ту ци ја; стал на и сна жна по ли тич ка, ма те ри јал на 
или вој на по др шка из ва на про тив ни ци ма си сте ма, ко ји се на ла зе у 
зе мљи; ра зно вр сно, еко ном ско, по ли тич ко и вој но под ри ва ње си-
сте ма из ва на из ви ше пра ва ца; су ко би по ли тич ке ели те и ин те ре-
сних гру па у вр хо ви ма по ли тич ког апа ра та јед не зе мље и не кон-
тро ли са не, не до вољ но по у зда не или по ли тич ком вр ху не до вољ но 
при вр же не вој не сна ге и без бед но сне струк ту ре.“3)

Ка ко би смо на нај бо љи мо гу ћи на чин илу стро ва ли ком плек-
сност по ли тич ког на си ља по слу жи ће мо се ис црп ном ти по ло ги јом 
по ли тич ког на си ља од стра не Ра до сла ва Га ћи но ви ћа. Га ћи но вић 
ис ти че да да се по ли тич ко на си ље мо же по де ли ти на спољ но и уну-
тра шње. У овом ра ду се раз ма тра ју пре све га спољ ни об ли ци по-
ли тич ког на си ља, не же ле ћи ти ме да ума њи мо зна чај уну тра шњим. 

Спољ но по ли тич ко на си ље се мо же по де ли ти на ору жа но и 
нео ру жа но. Ка да се ра ди о ору жа ном по ли тич ком на си љу оно се 
ма ни фе сту је кроз сле де ће об ли ке: ору жа ну агре си ју (у ло кал ном, 
ре ги о нал ном или свет ском су ко бу); вој ну ин тер вен ци ју (под окри-
љем УН) и вој ни при ти сак. Нео ру жа ни об ли ци по ли тич ког на си ља 
се оства ру ју пу тем по ли тич ких и еко ном ских при ти са ка и суб вер-
зи ја.4) 

2) Дра ган Си ме у но вић, По ли тич ко на си ље, Рад нич ка штам па, Бе о град, 1989, стр. 27.

3) Дра ган Си ме у но вић, По ли тич ко на си ље, Рад нич ка штам па, Бе о град, 1989, стр. 61–62. 
(ци ти ра но пре ма: Ха ти џа Бе ри ша, ,,Основ на обе леж ја по ли тич ког на си ља“, Вој но де ло, 
бр. 2/2013.)

4) Ра до слав Га ћи но вић, По ли тич ко на си ље и гло ба ли за ци ја, Би бли о те ка ,,На тра гу“, Бе о-
град, 2009, стр. 111.
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Са дру ге стра не, уну тра шњи об ли ци угро жа ва ња без бед но-
сти де ле се на: ору жа не (ору жа на по бу на, те ро ри зам, ге ри ла, уста-
нак) и нео ру жа не (оба ве штај но-из ви ђач ка де лат ност, са бо та же, 
гра ђан ски не ре ди, де струк ци ја, пси хо ло шко-про па ганд на де лат-
ност, кри ми на ли тет, екс тре ми зам, угро жа ва ње без бед но сти са о-
бра ћа ја, по жа ри, угро жа ва ње жи вот не сре ди не и др). 5)

По ред сво је очи глед не де струк тив но сти на си ље ,,не ка да мо-
же има ти по зи тив ну уло гу, по го то во ка да је реч о од брам бе ном ра-
ту или бор би про тив те ро ри зма.“6) Оно што се ја вља као про блем 
је сте што се ве о ма че сто упра во ови раз ло зи ко ри сте за рад оправ-
да ња по ли тич ког на си ље. Тач но је да по ве ља УН за бра њу је сва-
ку прет њу и упо тре бу си ле, осим у слу ча ју са мо од бра не и је ди но 
ако је не ка зе мља на пад ну та она има пра во да се бра ни, док је у 
свим оста лим слу ча је ви ма си ла за бра ње на, осим уко ли ко то Са вет 
без бед но сти из ри чи то не одо бри. У прак си су, ме ђу тим, да нас на 
сна зи дво стру ки кри те ри ју ми, а све у за ви сно сти од то га на ко га 
се од ре ђе на пра ви ла при ме њу ју, јер не ма ју све др жа ве сна гу да на-
мет ну нор му. Џон Кин ис ти че да је ,,ста но ви шта де мо кра ти је на си-
ље увек лош из бор, али у слу ча је ви ма ка да је свр сис ход но, тј. ка да 
омо гу ћа ва из град њу ста бил ног ци вил ног дру штва, он да је при хва-
тљи во, а ње го ва упо тре ба оправ да на. Оно што се мо же при ме ти ти 
у са вре ме ним де мо кра ти ја ма је то да до ла зи и до де мо кра ти за ци је 
на си ља.“7) 

Том при ли ком Џон Кин (John Ke a ne) ука зу је на де сет пра ви-
ла за де мо кра ти за ци ју на си ља.8) Пр во пра ви ло гла си: увек по ку ша-
вај да раз у меш мо ти ве и кон текст на си ља. Не мо гу ће је уна пред де-
фи ни са ти нај бо ље мо гу ће ме то де за ре гу ли са ње про бле ма на си ља 
без њи хо вог при ла го ђа ва ња да тој си ту а ци ји. Ово је ве о ма ва жно 
за то што исти/слич ни на сил ни по ступ ци мо гу би ти ура ђе ни из раз-
ли чи тих раз ло га и у раз ли чи том кон тек сту. 

Дру го пра ви ло ка же да где год је то мо гу ће увек тре ба ве-
жба ти опрез и га ји ти сум њу ка да се ра ди о пла но ви ма и ше ма ма 
оних ко ји го во ре о нео п ход но сти и по зи ва ју на нај стро жи ја мо гу ћа 
сред ства – оштре ре пре сив не ме ре, нул та то ле ран ци ја и рат – про-
тив оних чи је се на си ље че сто од ба цу је као зло и па то ло шко. Увек 

5) Исто, стр. 112.

6) Ма ри ја Ђо рић, Екс трем на де сни ца, Удру же ње ,,На у ка и дру штво Ср би је“, Бе о град, 
2014, стр. 120.

7) Ма ри ја Ђо рић, Екс трем на де сни ца, Удру же ње ,,На у ка и дру штво Ср би је“, Бе о град, 
2014, стр. 120.

8) John Ke a ne, Vi o len ce and De moc racy, Cam brid ge Uni ver sity  Press, 2004, стр. 165-209.
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мо ра мо би ти сум њи ча ви ка да они ко ји при ме њу ју на си ље поч ну да 
го во ре о нео п ход но сти од ре ђе них ме ра, од бра ни су ве ре ни те та, др-
жав ним тај на ма, на ци о нал ној без бед но сти, бор би за де мо кра ти ју 
и људ ска пра ва, ху ма ни тар ним ин тер вен ци ја ма... Нај бо љи при мер 
ово га је сва ка ко бор ба про тив те ро ри зма ко ја по ка зу је ка ко на си ље и 
бор ба про тив на си ља про из во де стро ге из не над не ре пре сив не ме ре 
ко је уру ша ва ју са ме те ме ље де мо кра ти је. Као при мер Кин на во ди 
хап ше ња без оп ту жбе и су ђе ња, кр ше ње за ко на о за шти ти по да та-
ка, при су ство на о ру жа них вој ни ка на јав ним ме сти ма, сва ко днев но 
вр ше ње вој них ве жби, кон стант но по ми ња ње на ру ша ва ња без бед-
но сти, му че ње, ства ра ње но вих за ко на у ци љу од бра не по сто је ћег 
ста ња, као и ши ре ње стал ног рат ног мен та ли те та. Крај ност о ко јој 
тре ба во ди ти ра чу на је да на кра ју на си ље по ста је је ди но сред ство 
за бор бу про тив на си ља, на ро чи то има ју ћи у ви ду ло ше ре зул та те 
за не ма ре них ре ха би ли та ци о них про гра ма – уз кри ла ти цу ,,по треб-
но је са мо ви ше за тво ра”. Ле ги ти ми за ци ја на си ља као је ди ног и 
глав ног од го во ра на на си ље, уз за не ма ри ва ње не на сил них ме то да, 
на ру ша ва са ме осно ве гра ђан ског дру штва. Оно што се за бо ра вља 
је да при ли ком упо тре бе на си ља од стра не де мо крат ских зе ма ља, 
би ло да је то слу чај про тив соп стве них гра ђа на или не ке дру ге др-
жа ве, ве о ма ла ко мо же би ти по кре ну та лан ча ну ре ак ци ју.

Тре ће пра ви ло ис ти че да се тре ба од у пре ти од сту па ња ауто-
ри тар ним стра те ги ја ма ,,ре да и за ко на“ стал ним под се ћа њем по ли-
ти ча ра, су ди ја, по ли ци је и вој ске да вла ди ни на по ри да се сма њи 
на си ље не мо гу до ве сти до успе ха уко ли ко се гра ђан ска пра ва и 
сло бо де не уз га ја ју на ни воу ци вил ног дру штва. Гра ђан ска пра ва и 
сло бо де су ве о ма че сто на ме ти у си ту а ци ја ма ка да су сва сред ства 
до зво ље на, као што то че сто би ва у слу ча ју нпр. бор бе про тив те-
ро ри зма. Су шти на је да пра ви ла игре увек мо ра ју би ти иста и да 
се не мо гу ме ња ти од слу ча ја до слу ча ја. То мо же до ве сти до то га 
да је до вољ но не ки чин про гла си ти те ро ри стич ким или са мо по-
сум ња ти у то па да сви де мо крат ски прин ци пи пре ста ну да ва же. 
,,Гра ђан ско дру штво не при хва та ола ко гу би так сна и не ра ва иза-
зва них сва ко днев ним пре тре си ма до го ле ко же; или те шко на о ру-
жа ни хе ли коп те ри ко ју се ку ва здух из над гла ва пла ше ћи гра ђан ско 
ста нов ни штво; или по о штра ва ње ви зних про пи са и без бед но сти 
на аеро дро му или ма ха њем за ста вом и не пре ста ном при чом о по-
тре би за стал ним ра том про тив зла.“9) Сва ко днев но звец ка ње ве ли-
ких си ла оруж јем ко је се прав да бор бом за де мо кра ти ју је ста ње 
ко је се стал ним де мо крат ским при ти сци ма и кри тич ким пре и спи-
ти ва њи ма мо ра сва ко днев но до во ди ти у пи та ње.

9) Исто, стр. 175.
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Че твр то пра ви ло гла си да је где год и кад год мо гу ће тре-
ба на сто ја ти да се уки не или спре чи при ва ти за ци ја над сред стви-
ма на си ља. Омо гу ћа ва ње при ва ти за ци је на си ља би ло да се ра ди о 
при ват ним фир ма ма или обич ним ци ви ли ма је увек во ди ло да љем 
ја ча њу на си ља. ,,При ват на ре ше ња су увек при ват на и она има ју 
вр ло ма ло или ни ма ло ефек та со ци ја ли за ци је. Она по ти ску ју од-
ре ђе не ка окрут ним су сре ти ма и кр ва вој смр ти; срећ ни пре жи ве ли 
су сло бод ни да жи ве у лук су зу утвр ђе ни иза зи до ва, окру же ни на-
о ру жа ним обез бе ђе њем, вој ском, пси ма, алар ми ма и бо дљи ка вом 
жи цом, са на пу ње ним пи што љи ма ис под кре ве та.“10) 

Пе то пра ви ло ис ти че да се у по тра зи за ми ром ме ђу гра ђа ни-
ма и њи хо вих вла да тре ба стал но па зи ти не прак тич них пред ло га и 
не е фи ка сних ре ше ња на мет ну тих не сла га њем из ме ђу сред ста ва и 
ци ља. 

Ше сто пра ви ло пре по ру чу је да тре ба не го ва ти свест јав но-
сти о по ли тич ким ди ле ма ма, укљу чу ју ћи и о нај о снов ни јој ди ле ми 
од свих: де мо крат ске зе мље или по тен ци јал но де мо крат ске зе мље, 
су о че не са на сил ном прет њом, мо ра ју би ти спрем не да ко ри сте на-
си ље уко ли ко све не на сил не стра те ги је про пад ну или уко ли ко се 
не на сил не стра те ги је чи не нео д го ва ра ју ћим, иако је ге не ра ли за ци-
ја упо тре бе на си ља кон тра дик тор на ду ху и су шти ни са ме де мо кра-
ти је. Ко ли ко год иде ал но зву ча ло де мо крат ско ре ша ва ње про бле-
ма, ка да се на ђе мо нпр. су о че ни са прет њом ра та или уни ште ња, 
и ка да су све оста ле не на сил не ме то де за ка за ле, на си ље пре о ста је 
је ди но мо гу ће ре ше ње. Овај дра сти чан при мер по ка зу је ка ко се на-
си љем у из у зет ним слу ча је ви ма мо ра ју слу жи ти чак и нај ра зви је-
ни је де мо крат ске зе мље. 

Ово је ујед но до ве ло до на стан ка пра ви ла број се дам: тре ба 
увек ко ри сти ти сва рас по ло жи ва сред ства ко му ни ка ци је об ја вљи-
ва ња чи на на си ља, та ко да њи хо ви узро ци и по сле ди це по ста ну 
пред мет јав не рас пра ве и ја ча ти мо гућ но сти јав не осу де. Уло га ме-
ди ја у овом сми слу је огром на. И мо жда ће нам се на пр ви по глед 
чи ни ти да на осно ву ве сти ко је сва ко днев но до би ја мо жи ви мо у 
нај на сил ни јем дру штву икад, то има и сво јих до брих стра на. По-
ред ин фор ми са но сти гра ђа на, ме ди ји ти ме мо гу ујед но зна чај но 
до при не ти и са мој де мо кра ти за ци ји на си ља. Гра ђа ни са ми мо гу 
ви де ти на ко ји на чин на сил на и не на сил на сред ства об ли ку ју свет 
ко ји их окру жу је, а са мим тим и до но си ти од ре ђе не од лу ке, ме ђу 
оста лом и по пи та њу то га да ли је од ре ђе ни чин на си ља оправ дан.

10) Исто, стр. 179.
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Осмо пра ви ло на гла ша ва да увек па жљи во тре ба пре и спи-
та ти етич ке про це се при ли ком сим бо лич ког пред ста вља ња на си-
ља: тј. пре и спи ти ва ње здра во ра зум ског гле ди шта да по сто је ће де-
мо кра ти је пре тва ра ју на си ље у чи сту за ба ву. Ово пра ви ло се ти че 
јед ног од нај че шће ана ли зи ра ног про бле ма ка да се ра ди о од но су 
из ме ђу ме ди ја и на си ља. Са јед не стра не има мо прет по став ку да 
сва ко днев на из ло же ност јав но сти на си љем пу тем ме ди ја до во ди 
до не га тив них по сле ди ца. „,Пу бли ка је за ве де на, за ро бље на и др-
жа на као та оц та квих сли ка; сли ке на си ља ис пу ња ва ју их не ком 
вр стом пр во бит ног за до вољ ства, ан тро по ло шком ра до сти у сли ка-
ма, не ком вр стом си ро ве фа сци на ци је нео п те ре ће не естет ским, мо-
рал ним, дру штве ним или по ли тич ким од лу ка ма.“11) Кин кри ти ку је 
ова кво ста но ви ште ука зу ју ћи да оно, ме ђу о ста лом, прет по ста вља 
да пу бли ка увек на исти на чин ре а гу је на са др жа је ко ји јој се ну-
де, без ика квог кри тич ког пре и спи ти ва ња. Он ис ти че да уко ли ко 
се ова кво ста но ви ште при хва ти, то би зна чи ло за бра ни ти би ло ка-
кво из ве шта ва ње о на си љу у ме ди ји ма. На рав но исти на је увек на 
сре ди ни две ју крај но сти, сва ка ко да пре те ра но из ла га ње на си љем 
мо же има ти сво јих не га тив них стра на, ме ђу тим, са дру ге стра не 
оно мо же до ве сти и до по зи тив них ефе ка та, а све у за ви сно сти кон-
тек ста у ко ме се оно вр ши. 

Пра ви ло број де вет ка же да у име де мо кра ти је увек тре ба 
аги то ва ти сву где у име раз во ја гра ђан ских вр ли на ме ђу ко ји ма је 
нај ве ћа по ни зност. И на кра ју де се то пра ви ло гла си: де мо кра те тре-
ба ју да се уз др же кри ви це, а уме сто то га мо ра ју би ти при пре мље ни 
да јав но до жи ве сра мо ту за на си ље ко је је из вр ше но у про шло сти, 
док се у са да шњо сти бо ре да од бра не или уки ну де мо кра ти ју. 

НЕО ИМ ПЕ РИ ЈАЛ НЕ АМ БИ ЦИ ЈЕ ВЕ ЛИ КИХ  
СИ ЛА КАО ВО ДЕ ЋА ПРЕТ ЊА ИЗ ГРАД ЊИ  
ДЕ МО КРА ТИ ЈЕ И ЈА ЧА ЊА ПО ЛИ ТИЧ КОГ  

НА СИ ЉА

Пи та ње рат или мир на пр ви по глед не би тре ба ло да пред-
ста вља ди ле му. Мир би увек тре ба ло да пред ста вља очи гле дан 
из бор. Бур не про ме не ко је по га ђа ју гло бал но дру штво код не ких 
те о ре ти ча ра иза зи ва ју страх и до во де до то га да се на мо дер но дру-
штво гле да као на дру штво ри зи ка. Бек (Ur lich Beck)  ана ли зи ра-
ју ћи са вре ме но по стин ду стриј ско дру штво ка же да је ри зик, као 
си сте мат ски на чин ба вље ња опа сно сти ма и не си гур но сти ма ко је 

11) Jean Ba u dril lard, The Evil De mon of Ima ges, Sydney 1998.
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је иза зва ла и ство ри ла са ма мо дер ни за ци ја, по стао ње го ва уну тра-
шња при ро да.12)  У та квим усло ви ма је по треб но уло жи ти огро ман 
на пор да би Бе ко во дру штво ри зи ка пре тво ри ли у дру штво без ри-
зи ка. Та кво јед но дру штво би тре ба ло да обез бе ди усло ве у ко ме 
ће при пад ни ци раз ли чи тих на ро да жи ве ти за јед но, дру штво у ко ме 
мир не ће би ти при ви ле ги ја, већ пра во свих. При том мо ра мо стал-
но во ди ти ра чу на да је ста ње ми ра ви ше од ста ња не по сто ја ња ра-
та. Ста ње ми ра, не тре ба би ти јед но став на не га ци ја ра та, већ ста ње 
у ко ме ће до ћи до раз во ја де мо кра ти је уз пу но по што ва ње људ ских 
пра ва. Под се ти мо се иде а ла о ко јем је још Кант го во рио од ре див-
ши веч ни мир као оства ре ње са вр ше ног гра ђан ског по рет ка у ко ме 
ће рат би ти ели ми ни сан, а без бед ност оси гу ра на, сва ка ко пред ста-
вља не што че му тре ба те жи ти.13)   

Ка да се по ми ње рат углав ном се као пр ва асо ци ја ци ја ја вља 
фи зич ко на си ље ко је јед на гру па љу ди вр ши над дру гом гру пом 
љу ди. Ме ђу тим, на си ље ни је та ко јед но ста ван фе но мен као што то 
на пр ви по глед из гле да. Да би се бо ље упо зна ли са про бле мом на-
си ља по треб но је по ме ну ти Гал тун га (Jo han Gal tung) ко ји ука зу је 
на три ви да на си ља:

1. ди рект но на си ље се уоп ште но мо же од ре ди ти као фи-
зич ко на си ље над дру гим љу ди ма; ди рект но на си ље је за 
раз ли ку од дру га два ви да на си ља увек ви дљи во, дру га 
два не мо ра ју би ти, јер су струк ту рал но и кул тур но на-
си ље од го вор ни за по вре ђи ва ње ума;

2. струк ту рал но на си ље на ста је као ре зул тат со ци јал них 
не јед на ко сти, ре пре си је и не јед на ко сти мо ћи у дру штву; 
струк ту рал но на си ље се ма ни фе сту је раз ли чи тим дру-
штве ним не прав да ма, ре пре сив ним ин сти ту ци ја ма и ин-
сти ту ци о на ли зо ва ним пред ра су да ма;

3. кул тур но на си ље је на си ље ко је се де ша ва у сим бо лич кој 
сфе ри на шег по сто ја ња (сим бо ли, за ста ва, хим на, го во-
ри, ме ди ји...).14) 

Да кле рат се не мо ра во ди ти са мо ору жа ним сред стви ма. Рат 
се са со ци о ло шког ста но ви шта мо же од ре ди ти као об лик дру штве-
них кон фли ка та из ме ђу раз ли чи тих де ло ва дру штва, кла са и по кре-

12) Љу би ша Ми тро вић, Твор ци но вих па ра диг ми, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2008, стр. 90.  

13) Де ја на Вук че вић, ,,Без бед но сна по ли ти ка Европ ске уни је на Бал ка ну“, Ср би ја – без бед-
но сни и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 78. 

14) Vla di mir Bra tić, ,,Exa mi ning pe a ce-ori en ted me dia in are as of vi o lent con flict“, The In ter na-
ti o nal Com mu ni ca tion Ga zet te, Sa ge Pu bli ca ti ons, 2008, стр. 492.    
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та, из ме ђу др жа ва и на ро да чи ја је глав на осо бе ност раз ре ша ва ње 
кон фли ка та упо тре бом ору жа не си ле, при че му је тај уну тра шњи 
или спо ља шњи су коб нај че шће пот чи њен по ли тич ким ци ље ви ма 
за ра ће них стра на и он пред ста вља сво је вр сни на ста вак њи хо ве до-
та да шње по ли ти ке.15) Ка ко је то Карл фон Кла у зе виц (Carl von Cla-
u se witz) ле по ре као: ,,Рат је са мо на ста вак по ли ти ке дру гим сред-
стви ма.“ То је по ли ти ка ко ју тре ба што пре про ме ни ти по ли ти ком 
ди ја ло га и то ле ран ци је. Узро ци ра то ва мо гу би ти ра зни: по ли тич-
ки, еко ном ски, со ци јал ни, кул тур ни... Пре ма Љу би ши Ми тро ви ћу, 
у про шло сти су вој ни и по ли тич ки ци ље ви би ли до ми нан тан узрок 
ра та, док се у са вре ме но сти те жи ште по ме ри ло на ге о е ко ном ске, 
со ци јал но-струк тур не и ге о кул тур не фак то ре. 

Зо ран Ми ло ше вић ука зу је на то да рат ни је у свет ском јав ном 
мне њу оми ље но сред ство по ли ти ке, те да су агре со ри при мо ра ни 
да пре и ме ну ју рат, или да га шмин ка ју и при ка зу ју у дру гом све тлу. 
То је раз лог због че га САД и НА ТО ни ка да не об ја вљу ју рат, од но-
сно од пре ко 250 вој них агре си ја во ђе них у су ве ре ним др жа ва ма 
са мо је пет вој них су ко ба во ђе но уз зва нич ну ква ли фи ка ци ју као 
об ја вљен рат.16) Ка да се ра ди о оправ да ва њу мно го број них ин тер-
вен ци ја су сре ће мо се са ве ли ком кре а тив но шћу ко ја би тре ба ла да 
,,обез бе ди при ста нак’’, ме ђу ко ји ма сва ка ко зна чај но ме сто за у зи ма 
те о ри ја пра вед ног ра та. Узми мо при мер Ав га ни ста на. Мајкл Вол-
цер (Mic hael Wal zer) је, опи су ју ћи ин ва зи ју на Ав га ни стан ре као да 
она пред ста вља три јумф те о ри је о пра вед ном ра ту, ко ји сто ји ра ме 
уз ра ме са ,,Ко со вом“. Вол цер, го во ре ћи о па ци фи зму ка же да он 
има до ста сла бо сти јер је упо тре ба си ле по не кад ле ги тим на. Пре ма 
Чом ском, ар гу мен ти ко ји се ко ри сте да пот кре пе ову те о ри ју углав-
ном се ба зи ра ју на пре ми са ма ,,из гле да ми пот пу но оправ да но”, ,,ја 
ве ру јем“, ,,ја сум њам“.17) Жан Бет кен Ел штајн (Jean Bet ke Els htain), 
ба ве ћи се пи та њем по ли тич ког мо ра ла, ука зу је да се ,,го то во сви 
сла жу, али уз из у зе так крај њих па ци фи ста, као и оних ко ји сма тра-
ју да би тре ба ло до пу сти ти да нас не ка жње но уби ја ју они ко ји нас 
мр зе, да је бом бар до ва ње Ав га ни ста на не сум њи во пра ве дан рат.“18)  
Тач но је да упо тре ба ра та иако мо жда и мо же би ти оправ да на у не-
ким слу ча је ви ма, то си гур но ни је слу чај ка да се ра ди о слу ча ју Ав-
га ни ста на. Ка да је от по че ло бом бар до ва ње Ав га ни ста на ок то бра 

15) Љу би ша Ми тро вић, Са вре ме ни Бал кан у кљу чу ге о по ли ти ке, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 119-120.

16) Зо ран Ми ло ше вић, ,,НА ТО и ме ди ји“, По ли тич ка ре ви ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град, 2/2008, стр. 544.

17) No am Chomsky, “A Just War? Hardly”, Kha le ej Ti mes, May 9, 2006.

18) Но ам Чом ски, Хе ге мо ни ја или оп ста нак, Ру би кон, Но ви Сад, 2008, стр. 246.
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2001. го ди не пред сед ник Буш је упо зо ра вао да ће се оно на ста ви ти 
све док Ав га ни стан не пре да љу де ко је Сје ди ње не Аме рич ке Др жа-
ве сум њи че за те ро ри зам.19) Кључ на реч ов де је ,,сум њи че”. До вољ-
но је да кле да ве ли ке си ле ,,по сум ња ју“ па да упо тре ба по ли тич ког 
на си ља по ста не оправ да ном.

Нај е ле мен тар ни је на че ло те о ри је пра вед ног ра та је сва ка ко 
на че ло уни вер зал но сти.20) На и ме, уко ли ко при хва ти мо иде ју пра-
вед ног ра та он да би она тре ба ло да бу де уни вер зал но при мен љи ва 
у свим де ло ви ма све та. Али, те шко је за ми сли ти да би се иста на-
че ла мо гла при ме њи ва ти на Ав га ни стан, Еги пат, Ли би ју, Ве ли ку 
Бри та ни ју, Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, Фран цу ску, Не мач ку, Ки-
ну, Ру си ју, Ин ди ју, Ја пан... До вољ но је по гле да ти овај ар гу ме нат и 
уви де ти да је иде ја о пра вед ном ра ту ви ше не го бе сми сле на. 

Жан Бет ке Ел штајн је, ба ве ћи се Ав га ни ста ном, фор му ли-
са ла че ти ри кри те ри ју ма за пра вед ни рат: си ла је оправ да на ако 
не ду жне шти ти од од ре ђе не опа сно сти; рат мо ра би ти отво ре но об-
ја вљен или га на дру ги на чин мо ра одо бри ти ле ги тим но те ло; мо ра 
би ти по кре нут са пра вед ним на ме ра ма; мо ра би ти по след ња мо-
гућ ност, на кон што су ис цр пље не све оста ле мо гућ но сти за ис пра-
вља ње не прав де или од бра ну вред но сти о ко ји ма је реч. 21) Пре ма 
Чом ском ,,пр ви услов у Ав га ни ста ну се не мо же при ме ни ти; дру ги 
и тре ћи са свим су бе сми сле ни: агре со ро ва отво ре на об ја ва ра та ни-
ма ло не по др жа ва тврд ње о пра вед ном ра ту, и нај го ри кри ми нал ци 
твр де да су има ли пра вед не на ме ре, а увек има и оних ко ји ће их у 
то ме по др жа ти; че твр ти услов очи глед но се не мо же при ме ни ти на 
Ав га ни стан.“22)

Та ко ђе, ин тер вен ци је у Ира ку пред ста вља ју јед ну од те ма ко-
ју је у на шој ана ли зи не мо гу ће за о би ћи, јер Ирак пред ста вља ме сто 
где је на мет ну та но ва док три на са вре ме ног ра та а то је док три на 
пре вен тив ног ра та. Ме та пре вен тив ног ра та тре ба да по се ду је сле-
де ће ка рак те ри сти ке: тре ба да бу де прак тич на, без мо гућ но сти да 
се бра ни; тре ба да бу де до вољ но ва жна, да оправ да уло же ни труд; 
тре ба да по сто ји на чин на ко ји ју је мо гу ће при ка за ти као из вор нај-
ве ћег зла и као не по сред ну прет њу на шем оп стан ку.23) На ци о нал-
на стра те ги ја без бед но сти Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва пре ма 

19) No am Chomsky, “A Just War? Hardly”, Kha le ej Ti mes, May 9, 2006.

20)  Но ам Чом ски, Хе ге мо ни ја или оп ста нак, Ру би кон, Но ви Сад, 2008, стр. 249-250.

21)  Исто, стр. 251.

22)  Исто, стр. 251.

23)  Но ам Чом ски, Хе ге мо ни ја или оп ста нак, Ру би кон, Но ви Сад, 2008. стр. 24.
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Но а му Чом ском пред ста вља док три ну пре вен тив ног ра та, тј. ра та 
за сва ки слу чај, ко ја не ма ни ка квог осно ва у ме ђу на род ном пра-
ву.24) Оног тре нут ка ка да гра ђа ни по ве ру ју да им не ка др жа ва пред-
ста вља прет њу ми си ја је за вр ше на, буб ње ви ра та за ме њу ју би ло 
ка кву мо гућ ност ми ров ног ре ше ња. Он да сва ки на пад на ту др жа ву 
за и ста из гле да као са мо од бра на.   

На пад на Ирак по себ но при вла чи па жњу и због то га јер је из-
вр шен у тре нут ку ка да је тре ба ло да за поч не хит но за се да ње Са ве та 
без бед но сти у ве зи са том кри зом.25) Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве 
су бом бар до ва ле Ирак без ика квог обра ћа ња Са ве ту  без бед но сти 
УН. Пра ви раз лог ова квог чи на ле жи у по сто ја њу бо га тих из во ра 
наф те на овим про сто ри ма. Пер сиј ски за лив пред ста вља ве ли ки 
из вор енер ги је, а са мим тим и мо ћи и ма те ри јал ног бо гат ства. Чом-
ски ис ти че да Сје ди ње не Др жа ве ,,је су под не ле Ре зо лу ци ју 1441, 
али су при том ја сно ста ви ле до зна ња да им уоп ште ни је ста ло до 
то га да ли ће она би ти при хва ће на и да ли ће она би ти ис по што ва на 
од стра не Ира ка. Буш је  пи та ње ре зо лу ци је про гла сио бес пред-
мет ним: САД ће по ста ви ти свој ре жим чак иако се Са дам пот пу но 
раз о ру жа, чак иако се мак ну он и ње го ве при ста ли це, што је ја сно 
на гла ше но на Азор ским остр ви ма.“26) Сје ди ње не Др жа ве су сле де-
ћи Стра те ги ју на ци о нал не без бед но сти ко ја им је да ва ла пра во да 
упо тре би си лу, ,,ако је по треб но и јед но стра но про тив сва ко га ко-
га про гла си не при ја те љем“27), об ја ви ле рат Ира ку без са гла сно сти 
Ује ди ње них на ци ја. Буш је на кон фе рен ци ји за штам пу 6. мар та 
по ста вив ши пи та ње о то ме да ли је ирач ки ре жим раз о ру жан као 
што то зах те ва ре зо лу ци ја Ује ди ње них на ци ја бр. 1441 од мах раз ја-
снио да ,,од го вор на ово пи та ње уоп ште ни је би тан, јер ка да је реч 
о на шој без бед но сти, не тре ба нам ни чи ја до зво ла“.28) 

За рат у Ира ку Ри чард Фолк (Ric hard Falk) ка же да он пред-
ста вља ,,зло чин про тив ми ра упо ре див са зло чи ни ма за ко је су оп-
ту же не, осу ђе не и ка жње не на ци стич ке во ђе у Нир нбер гу“.29) Сје-
ди ње не Аме рич ке Др жа ве и Ве ли ка Бри та ни ја су кре ну ле у рат ни 
по ход про тив Ира ка под из го во ром бор бе про тив оруж ја за ма сов-

24) Но ам Чом ски, Им пе ри јал не ам би ци је – раз го во ри о све ту по сле 9/11 – ин тер вјуи са Деј-
ви дом Бар са ми а ном, Ру би кон, Но ви Сад, Бе ок њи га, Бе о град, 2009, стр. 6.

25) Деј вид Бар са ми ан, Но ам Чом ски, Про па ган да и јав но мње ње – раз го во ри с Но а мом 
Чом ским, Ру би кон, Но ви Сад, 2006, стр. 46.

26)  Но ам Чом ски, Хе ге мо ни ја или оп ста нак, Ру би кон, Но ви Сад, 2008, стр. 44-45.

27) Но ам Чом ски, Ин тер вен ци је, Ру би кон, Но ви Сад, Бе ок њи га, Бе о град, 2009, стр. 45.

28) Исто, стр. 46.

29) Но ам Чом ски, Хе ге мо ни ја или оп ста нак, Ру би кон, Но ви Сад, 2008. стр. 19.
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но уни ште ње ко је се на вод но про из во ди ло на овим про сто ри ма. 
Тај из го вор је ка сни је за ме њен оправ да њи ма за рад спро во ђе ња де-
мо кра ти је на те ри то ри ји Бли ског ис то ка.

На рав но не ма сва ка др жа ва мо гућ ност да на мет не нор му. 
,,Ако Ин ди ја из вр ши ин ва зи ју на Па ки стан да би за у ста ви ла стра-
вич не зло чи не, то ни је нор ма. Али, ако Сје ди ње не Аме рич ке Др жа-
ве бом бар ду ју Ср би ју са про бле ма тич ним оправ да њем, то је нор ма. 
Ето, то зна чи по се до ва ти моћ.“30)

И НА КРА ЈУ...

Са вре ме но дру штво се на жа лост и по ред број них (не)успе ха 
на по љу из град ње де мо кра ти је још увек ни је осло бо ди ло де ло ва ња 
по ли тич ког на си ља. О то ме ко ли ко је озби љан овај фе но мен го во-
ри у при лог и из ве штај Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је пре ма 
ко ме је ,,по ли тич ко на си ље во де ћи узрок смр ти љу ди од 15. до 44. 
го ди не ста ро сти, од че га се 14% смрт но сти од но си на му шкар це, 
док на же не от па да 7%. У про се ку се днев но уби је 1424 љу ди ши-
ром све та, што је јед на осо ба ско ро сва ког ми ну та, док се у ору жа-
ним су ко би ма уби је око 35 љу ди на сат вре ме на. Са мо у 20. ве ку 
је 191 ми ли он љу ди из гу би ло жи во те у ра то ви ма.31) Ова кви по да ци 
су по ра жа ва ју ћи има ју ћи у ви ду на пре дак ко ји је чо ве чан ство по-
сти гло. Нео ли бе ра ли зам се на жа лост да нас уста лио као де фи ни-
шу ћа па ра диг ма дру штве ног раз во ја што је умно го ме до при не ло 
уру ша ва њу де мо крат ских ин сти ту ци ја. ,,Бо га те зе мље по ста ју бо-
га ти је, а си ро ма шне још си ро ма шни је. По ве ћа ва се не за по сле ност, 
на ста ју ве ли ке ми гра ци је рад не сна ге; јед но стра на и уска спе ци ја-
ли за ци ја у при вре ди, чи ме зе мље гу бе са мо до вољ ност и ра зно вр-
сност при вред них ак тив но сти и ти ме по ста ју еко ном ски за ви сне; 
ја вља ју се но ви раз до ри из ме ђу оних ко ји има ју и оних ко ји не ма-
ју; исто вре ме но ми ли о ни љу ди су гур ну ти на мар ги ну дру штва и 
за вр ша ва ју у усло ви ма жи во та ис под си ро ма штва; на по ли тич ком 
ни воу, огра ни ча ва се др жав ни су ве ре ни тет, под ри ва ју се умно го ме 
де мо крат ске ин сти ту ци је и та ко сла би њи хо ва сна га, ауто ри тет и 
ефи ка сност.“ 32) Та мо где нео ли бе рал на те о ри ја на и ђе на от пор она 
не рет ко по при ма нео им пе рал ну прак су. То отва ра вра та раз ли чи-

30) Но ам Чом ски, Им пе ри јал не ам би ци је – раз го во ри о све ту по сле 9/11 – ин тер вјуи са Деј-
ви дом Бар са ми а ном, Ру би кон, Но ви Сад, Бе ок њи га, Бе о град, 2009, стр. 8.

31) Ма ри ја Ђо рић, Екс трем на де сни ца, Удру же ње ,,На у ка и дру штво Ср би је“, Бе о град, 
2014, стр. 122.

32) Ра до слав Га ћи но вић, По ли тич ко на си ље и гло ба ли за ци ја, Би бли о те ка ,,На тра гу“, Бе о-
град, 2009, стр. 258.
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тим об ли ци ма по ли тич ког на си ља ко ји се спро во де под окри љем 
бор бе за де мо кра ти ју и људ ска пра ва.  

Све ово до во ди до за кључ ка да пре ма де мо кра ти ји мо ра-
мо га ји ти је дан кри тич ки од нос ко ји ће во ди ти ка сва ко днев ном 
пре и спи ти ти ва њу у ци љу по бољ ша ња и из град њи де мо крат ских 
ин сти ту ци ја.  Да би се де мо кра ти ја оства ри ла и у прак си, ка ко то 
Ро берт Дал ка же, по тре бан је не у о би ча јен склоп по вољ них усло-
ва, у ко је он убра ја пи сме ност, обра зо ва ње, људ ска пра ва, по ште но 
и не за ви сно суд ство, ауто но ми ју ор га ни за ци ја и плу ра ли зам, рас-
про стра ње ност бо гат ства и рав но мер ност ви си не до хот ка.33) Од нос 
из ме ђу раз во ја де мо крат ских ин сти ту ци ја и по ли тич ког на си ља је 
обр ну то про пор ци о на лан. Што је ве ћа раз ви је ност де мо крат ских 
ин сти ту ци ја, то је ма њи про стор за по сто ја ње по ли тич ког на си ља 
и обр ну то. 

По ли тич ка кул ту ра пред ста вља зна ча јан оквир раз во ја де мо-
крат ских ин сти ту ци ја јер по ли тич ка не кул ту ра пред ста вља јед ну 
од нај ве ћих пре пре ка фор ми ра њу гра ђан ског иден ти те та, а ти ме и 
де мо кра ти је уоп ште. Дру штве на си ту а ци ја је мно го сло же ни ја од про-
сте по де ле на за и про тив. У том сми слу, Макс Ве бер [Max We ber] ис-
ти че три кључ не осо би не ко је би тре ба ло да има ју по ли ти ча ри: страст, 
од го вор ност и ме ра. На жа лост, нај че шће се де ша ва да у по ли тич ким 
од но си ма пре о вла да ва страст док од го вор ност и ме ра из о ста ју.34) То 
че сто до во ди до раз во ја по ли тич ког на си ља чи ји су по јав ни об ли ци: 
прет ња си лом, при ну да, при ти сак, пси хо фи зич ко зло ста вља ње, по ли-
тич ко уби ство, атен тат, на сил ни про те сти, по бу не, не ре ди, не ми ри, те-
ро ри зам, ре пре си ја, те рор, уста нак, гра ђан ски рат и рат агре си ја.35)  
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Mi sa Sto ja di no vic

PO LI TI CAL VI O LEN CE AND DE MOC
RACY IN THE CON TEXT OF NEO IM PE
RIAL AM BI TION OF GRE AT PO WERS

Re su me
Po li ti cal vi o len ce is one of the most sig ni fi cant chal len ges to the 

de ve lop ment of de moc racy and hu man rights. The de ve lop ment of mo-
dern de moc ra tic so ci ety did not un for tu na tely al so mean the end of po-
li ti cal vi o len ce. On the con trary, the de ve lop ment of de moc ra tic so ci ety 
is of ten fol lo wed by the de ve lop ment of mec ha nisms for ju stifying po-
li ti cal vi o len ce. The de ve lop ment of mo dern de moc ra tic so ci ety sho uld 
al so mean the fights aga inst all forms of po li ti cal vi o len ce. Un for tu na-
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tely for the 20th cen tury it can be re a so nably said that it is the cen tury 
of va ri o us pos si ble forms of vi o len ce which had ter ri ble con se qu en ces. 
The re la tion bet we en po li tics and vi o len ce is very com plex. One of the 
most used de fi ni tion of po li ti cal vi o len ce said that po li ti cal vi o len ce 
re pre sents the use of for ce to im po se a cer tain de si red be ha vi or of the 
pe o ple aga inst the ir will. We sho uld un der li ne that po li ti cal vi o len ce 
is not only ma ni fe sted in the ways of co er cion. In ad di tion to its ap pa-
rent de struc ti ve ness vi o len ce so me ti mes can ha ve po si ti ve ro le, espe ci-
ally when it co mes to de fen si ve war or the fights aga inst ter ro rism. The 
main chal len ge he re is how to de fi ne exact si tu a tion in which po li ti cal 
vi o len ce wo uld be ju stify. The re la tion bet we en de moc racy and the de-
ve lop ment of po li ti cal in sti tu ti ons is in ver sely pro por ti o nal: the hig her 
the le vel of de moc ra tic in sti tu ti ons de ve lop ment it is, the lo wer the le-
vel of po li ti cal vi o len ce be co mes, and vi ce ver sa. The de ve lop ment of 
po li ti cal cul tu re he re can ha ve in flu en tial ro le in the fight aga inst po li-
ti cal vi o len ce.
Key words: po li ti cal vi o len ce, sta te, de moc racy, gre at po wers, neo im pe ri a-

lism, con tem po rary so ci ety
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