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(Гроф Ху ден ков-Ка лер ги ја, Паневропа)

Сажетак
По ла зе ћи од кри ти ке до ми нант не стра те ги је раз во ја у зе-

мља ма у тран зи ци ји, оли че ној у нео ли бе рал ној за ви сној мо дер ни-
за ци ји, ко ја се из ро ди ла у ре ста у ра ци ји ка пи та ли зма пе ри фе ри је на 
Бал ка ну, аутор тра га за ал тер на тив ном стра те ги ја ма раз во ја. Он ту 
стра те ги ју тран зи ци је са со ци јал ном од го вор но шћу упра во на ла зи 
у со ци јал де мо крат ском мо де лу раз во ја.

У ра ду се из ла жу ци ље ви и вред но сти со ци јал де мо крат ског 
раз во ја дру штва и мо гућ но сти им пле мен та ци је ове кон цеп ци је на 
бал кан ска дру штва. 
Кључ не ре чи: Бал кан, тран зи ци ја, ре ста у ра ци ја, за ви сна мо дер ни за ци ја, 

со ци јал де мо крат ски мо дел. 

1) * Рад је део ис тра жи вач ке ак тив но сти ауто ра на про јек ту 149014Д Културамира,иден-
титетиимеђуетничкиодносиуСрбијиинаБалкануупроцесуевроинтеграција, ко ји 
се ре а ли зу је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ни шу, а фи нан си ра га Ми ни стар ство за на у ку 
и тех но ло шки раз вој РС.
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САВРЕМЕНАКРИЗАКАОИЗАЗОВ
ЗАПРЕИСПИТИВАЊЕГЛОБАЛНЕ
КОНЦЕПЦИЈЕРАЗВОЈАУСВЕТУ

Савременисвет се на ла зи на исто риј ском рас кр шћу: су о чен 
је са број ним су прот но сти ма из ме ђу тех но ло шке хи пер ра зви је но-
сти и со ци јал ног су бра зво ја; из ме ђу дру штве ног ка рак те ра раз во ја 
но вих про из вод них сна га чо ве чан ства и при ват но-сво јин ског кор-
по ра циј ског мо но по ла сна га ме га ка пи та ла; из ме ђу про из во ђа ча 
кри зе гор њих сло је ва фи нан сиј ске хи пер кла се и но си о ца но вих 
про из вод них сна га тј. но си о ца ре ал не еко но ми је.

Кризајеструктурна,системскогкарактераи„дугогвала“ 
(Бро дел). Про из ве де на је на нео ли бе рал ној фи ло зо фи ји раз во ја у 
чи јем цен тру су ра ди ка лу тр жи шни фун да мен та ли зам, мо не та ри-
стич ка еко ном ска по ли ти ка и со ци јал дар ви ни стич ки праг ма ти зам. 
Ње ни со ци јал ни про та го ни сти су фи нан сиј ска бур жо а зи ја (вла сни-
ци ме га ка пи та ла, ТНЦ) а по ли тич ки – гор њи сло је ви сред ње кла се, 
ели те и по ли тич ке пар ти је нео ли бе рал не и нео ко зер ва тив не ори-
јен та ци је. У овом кон тек сту де лу ју вла да ју ће пар ти је и ме ди ји на 
За па ду ко ји су у слу жби ме га ка пи та ла и ње го ве нео им пе ри јал не, 
гло бал не до ми на ци је.

Иза те зе о ра ди кал ној при ва ти за ци ји, ли бе ра ли за ци ји и де ре-
гу ла ци ји и фе ти шу сло бод ног гло бал ног тр жи шта, ле жи ха ла пљи-
вост ин те ре са нео бур жо а зи је и раз о бру че ног ме га ка пи та ла ко ји 
же ле да не сме та но ши ре им пе ри ју свог бо гат ства екс пло а та ци јом 
без гра ни ца. У овом кон тек сту дру штво се под ре ђу је еко но ми ји и 
ми ни ми зи ра уло га др жа ве  и су бјек тив ног фак то ра.

Три де се то го ди шње ис ку ство овог ан гло сак сон ског кон цеп та 
гло бал ног дру штве ног раз во ја оли че ног у„реганизму“ и „тачери-
зму“ у фор ми „док три не шо ка“, до ве ло је до успо на турбокапита-
лизма, капитализмакатастрофе, али и про из во ђе ња фи нан сиј ске 
и еко ном ске кри зе у све ту. Ре а ли за ци ја нео ли бе рал ног кон цеп та 
раз во ја у све ту у прак си је до ве ла до за о штра ва ња струк тур них со-
ци јал них про тив реч но сти, не са мо из ме ђу раз ли чи тих кла са већ 
и из ме ђу раз ли чи тих ре ги ја и де ло ва гло бал ног свет ског си сте ма 
(Се вер-Југ, свет ски цен тар-по лу пе ри фе ри ја-пе ри фе ри ја). Као из-
раз струк ту рал них про тив реч но сти у ка пи та ли стич ком на чи ну 
про из вод ње отво рен је гло бал ни гра ђан ски рат из ме ђу при ви ле го-
ва не бо га те ма њи не и де при ви ра не огром не ве ћи не си ро ма шних 
ста нов ни ка пла не те. 

Ис тра жи ва чи по ка зу ју да је при ме на нео ли бе рал ног мо де ла 
раз во ја и аси ме трич не гло ба ли за ци је у са вре ме ном дру штву до-
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ве ла до енорм ног уве ћа ња раз ли ка у пла та ма из ме ђу за по сле них, 
ме на џе ра и вла сни ка. Та ко нпр. пре три де сет го ди на у САД од нос 
про сеч них пла та рад ни ка и ме на џе ра у Аме ри ци био је 1:42 док 
је да нас тај од нос 1:411 (ви де ти о то ме ана ли зу Н. Клајн у сту ди ји 
„Док три на шо ка“). Та ко ђе, енорн мо су се по ве ћа ле дис про пор ци-
је у еко ном ском раз во ју из ме ђу раз ви је них и не раз ви је них зе ма-
ља у све ту од 1:30 до 1:150. Нај не ра зви је ним зе мља ма је по треб но 
три и по ве ка да би до сти гле са да шњи ни во раз во ја нај ра зви је ни јих. 
Да нас 358 ми ли јар де ра има бо гат ство као 50% си ро ма шног ста-
но ви ни штва чо ве чан ства. Реч ју, на де лу су про це си про из во ђе ња 
ма сов ног си ро ма штва у свет ским раз ме ра ма , а то зна чи, не са мо 
у зо на ма свет ске по лу пе ри фе ри је и пе ри фе ри је, већ се да нас она 
ши ри и на зо ну зе ма ља свет ског цен тра. Ак ту ел на кри за у све ту 
по ка зу је да се сва ко днев но за тва ра ју број не фир ме, да се   по ве ћа ва 
број рад ни ка ко ји гу бе по сао, пре ма про це на ма у САД днев но на 
де се ти не хи ља да љу ди оста је без по сла.2)  О овим про це си ма не ки 
ис тра жи ва чи го во ре као о обновисоцијалногпитања у 21. ве ку, а 
дру ги као  осво је вр сном економскомгеноциду и социјалномапарт-
хејду; о со ци јал дар ви ни за ци ји дру штве них од но са у на ци о нал ним 
и ин тер на ци о нал ним раз ме ра ма.

Као ре ак ци ја на ове струк ту рал не не јед на ко си ти и со ци јал-
но на си ље у  усло ви ма нео ли бе рал ног уби стве ног „ка пи та ли зма 
ка та стро фе“, у све ту сва ко днев но на ра ста ју но ви анти/алтергло-
балистичкипокрети, ко ји сво јом ак ци јом же ле оеспо ри ти хе ге мо-
ни ју ме га ка пи та ла и ње го вих по лу га мо ћи (ММФ, Свет ску бан ку, 
Свет ску тр го вин ску ор га ни за ци ју, НА ТО). Ши ром пла не те на ста ју 
покрети непристајања на са да шњи мо дел нео ли бе рал не аси ме-
трич не гло ба ли за ци је, под за ста вом и сло га ном: да „свет ни је на 
про да ју“, и да је „мо гућ бо љи и пра вед ни ји свет“. 

Савременисветједоистасуоченсакризомконцептараз-
војаиуправљањаглобалнимпроцесима. Ду би на про бле ма и ра ди-
ка ли за ци ја ак ту ел не кри зе го ни по ли тич ке и при вред не ели те да 
тра га ју за но вим кон цеп том раз во ја. На рас кр шћу су мо гу ћи раз ли-
чи ти из бо ри: или да ља тех но крат ска и нео фа ши стич ка дик та ту ра 
у фор ми пост мо дер ног то та ли та ри зма (ко ји ће шти ти ти мо но пол 
2) У нај но ви јем из ве шта ју ОЕЦД-а (Ор га ни за ци је за еко ном ску са рад њи раз вој) ис ти че се 

да је од из би ја ња кри зе, кра јем 2007. го ди не, у зе мља ма чла ни ца ма ОЕЦД-а оста ло већ 
15 ми ли о на љу ди без по сла, ра чу на се да ће кра ја 2010. го ди не у зо ни ОЕЦД-а без по сла 
би ти 57 ми ли о на љу ди; да ће сто па не за по сле но сти у 2010. го ди ни у САД пре ма ши ти 
10%, у Не мач кој ће до сти ћи 11,8%, у Фран цу ској 11,3% . Сли чан тренд ОЕЦД на ја вљу-
је за Ја пан, Ка на ду, евро зо ну.... Ис тра жи ва чи сма тра ју да је ово нај ве ћа не за по сле ност 
по сле 1945. и да се она као по шаст, со ци јал ни цу на ми ши ри на раз ли чи те ре ги о не све та. 
(ви де ти о то ме чла нак Т. Ву јић ОЕЦД:до2010.милиониљудиостаћебезпосла,По ли-
ти ка, 17. сеп тем бар 2009, стр 3.
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ода бра не ма њи не бо га тих) или социјал-демократскаалтернати-
ва: раз вој усме рен пре ма сло бо ди и сре ћи сва ког чо ве ка, рав но-
прав но сти свих гра ђа на и на ро да са вре ме ног чо ве чан ства.

Обновљенааутентичнасоцијал-демократија (за раз ли ку од 
илу зи о ни зма при ста ли ца „тре ћег пу та“ и жу те нео ли бе рал не со-
ци јал-де мо кра ти је ко ја је ин стру мен та ли зо ва на за по тре бе ме га ка-
пи та ла и ње го ву хе ге мо ни ју у све ту)имашансудапоновоповеже
идеју слободе,тј. демократије, саидејомбратстваи социјалне
једнакости. Без чи јег хар мо ниј ског оства ри ва ња у дру штве ној 
прак си не ма сим фо ни је, со ци јал не фу зи је – ре а ли за ци је иде је о ује-
ди ње ном чо ве чан ству. Ис ход из бо ра у ком прав цу ће се  раз ви ја ти 
чо ве чан ство ни је ствар бо го ва већ љу ди и ели та. За ви си ће од на шег 
мо рал ног и по ли тич ког уло га и ан га жо ва но сти у но ве об ли ке дру-
штве них бор би, ко је не ће би ти пу ко по на вља ње ју че ра шњих (А. 
Ту рен). Ак те ри но вих дру штве них про ме на већ ста са ва ју из ре до ва 
но ве рад нич ке кла се, али и ан ти си стем ске ин те ли ге ни ци је, но вих 
дру штве них по кре та – ко ји су но си о ци но вих про из вод них сна га, 
али и про гра ма бор бе за оп ште људ ску еман ци па ци ју, за пра вед ни је 
и со ли дар ни је дру штво, за то ле ран ци ју раз ли чи то сти, гло ба ли за-
ци ју раз у ме ва ња и кул ту ру ми ра у све ту, за ди ја лог и парт нер ство 
раз ли чи тих ци ви ли за ци ја. 

Светсеналазинараскршћу, а ак ту ел на кри за пред ста вља 
са мо врх ле де ног бре га ис под ко га се кри је ду бо ка со ци јал на кри за, 
кри за кон цеп ци је и стра те ги је раз во ја. Из ве сно је, да без ра ди кал-
ног за о кре та у гло бал ној кон цеп ци ји и стра те ги ји дру штве ног раз-
во ја, без на пу шта ња нео ли бе рал не стра те ги је раз во ја, не ма из ла ска 
из кри зе ни ти на прет ка чо ве чан ства. 

БАЛКАНСКИГЕОПОЛИТИЧКИКОЛОВРАТ–ОД
ПЕРИФЕРИЈЕУСОЦИЈАЛИСТИЧКОМБЛОКУ
ДОНОВЕПЕРИФЕРИЈЕУЕВРОПСКОЈУНИЈИ

Балкан,као ге о про стор на ко ме се се ку лу ко ви раз ли чи тих 
ци ви ли за ци ја, као да има суд би ну кроз исто ри ју да бу де ве ри га, 
гра ни ца и мост ме ђу све то ви ма. Са мо у 20. ве ку он је не ко ли ко 
пу та про ме нио сво ју ге о по ли тич ку по зи ци ју, али у зна ку ко ло вра-
та. Од не раз ви је не пе ри фе ри је у усло ви ма ка пи та ли зма пре Дру гог 
свет ског ра та, до пе ри фе ри је у  усло ви ма ауто ри тар ног со ци ја ли-
зма (у кон сте ла ци ји зе ма ља тзв. со ци ја ли стич ке за јед ни це), до но-
ве пе ри фе ри је у усло ви ма евро ин те гра циј ских про це са да нас.
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Ов де се не ра ди са мо о пу кој геополитичкојтранзицији Бал-
ка на да нас од Ис то ка ка За па ду, већ и кључ ним со ци о ло шким од-
ли ка ма – ка рак те ри сти ка ма – на ста ја ња зо не дру шта ва пе ри фер ног 
ка пи та ли зма: у фор ми пе ри фе ри за ци је ње го ве при вре де, дру штва 
и кул ту ре на осно ву ре а ли за ци је нео ли бе рал не стар те ги је за ви сне 
мо дер ни за ци је. У овом кон тек сту на  Бал ка ну, у то ку је фор ми ра ње 
но ве зонезависнихдруштава, ко је ка рак те ри ше су бра звој (раз вој 
не раз ви је но сти А. Г. Франк). Кон сти ту и са ње де ге не ри са не со ци-
јал не струк ту ре са из ра же ним со ци јал ним не јед на ко сти ма, струк-
тур ним про тив реч но сти ма и су ко би ма, на гла ше ном кул ту ром за ви-
сно сти и фор мал не пред став нич ке де мо кра ти је, ре ко ло ни за ци јом и 
про тек то ра ци јом овог про сто ра.

Овај ре ги он је, у лан цу по де ле ра да у гло бал ном свет ском 
си сте му, да нас пред о дре ђен да пред ста вља зо ну јеф ти них си ро ви-
на и на јам не рад не сна ге над про сеч но екс пло а ти са не. Зо ну, си ве 
еко но ми је и  тр жи шта за пла си ра ње ту ђе ро бе. У по ли тич кој струк-
ту ри су о че ни смо са ви ше пар ти змом и не раз ви је ним и оту ђе ним 
пар ла мен та ри змом; са ре про дук ци јом ма ри о нет ских по ли тич ких 
струк ту ра вла сти. У еко ном ској и по ли тич кој све ри је из вр ше на 
оли гар хи за ци ја дру штва; глав на кла са у ње му је ком пра дор ска нео-
бур жо а зи ја у са ве зу са но во ком по но ва ном по ли то крат ском ели том.

Транзицијана овом ге о про сто ру,  ка ко по ка зу је два де се то-
го ди шње ис ку ство, ре а ли зо ва ла се у фор ми нео ли бе рал не за ви сне 
мо дер ни за ци је као „док три ма шок те ра пи је“ без со ци јал не од го-
вор но сти. Да нас мо же мо за кљу чи ти – да је она, по сво јим учин-
ци ма, пред ста вља ла  сво је вр сни со ци јал ни цу на ми и еко но ски ге-
но цид, ко ји су де ва сти ра ли пост со ци ја ли стич ка дру штва. На и ме. 
тран зи ци ја је до ве ла до исто риј ске ка пи та ли стич ке ре ста у ра цу ју, 
уз ве ли ку со ци јал ну це ну и људ ске жр тве, и ни је ре ши ла ни јед но 
го ру ће пи та ње кри зе и раз во ја ових дру шта ва.

Актуелнакриза у све ту за о штри ла је број не про тив реч но сти 
и на Бал ка ну, а по себ но оне ко је се ти чу ре про дук ци је и раз во ја. 
По ка за ло се да у овим дру штви ма вла да кон фу зи ја у из бо ру раз вој-
ног мо де ла, те да се њи хов раз вој од ви ја у ду ху кло ни ра не ими та-
ци је, „шок те ра пи је“ по ре цеп ти ма ММФ-а и  Свет ске бан ке, од но-
сно да не по сто ји ори ги нал на стра те ги ја дру штве ног раз во ја ни ти 
ауто ном на стра те ги ја ре ги о нал не са рад ње и ин те гра ци је. Заједнич-
киименитељипривредногидруштвеногразвојабалканскихзема-
ља су: да па те од пер ма нент не ре це си је; фи нан сиј ске пре за ду же-
но сти; у то ку је њи хо ва ра ди кал на де ин ду стри ја ли за ци ја; ма сов на 
не за по сле ност; си ро ма штво; при вред ни раст је ба зи ран на стра ном 
ка пи та лу; про ду бљи ва ње ре ги о нал них раз ли ка уну тар по је ди них 
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зе ма ља (ме тро по ли за ци ја раз во ја и те ри то ри јал на аси ме трич ност 
у раз во ју) и де мо граф ски де ба лан си (ви сок сте пен се ни ли за ци је и 
де по пу ла ци је). Реч ју, мо же се за кљу чи ти да са аспек та раз во ја овог 
ре ги о на, из у зев Сло ве ни је, има мо из гу бље не две де це ни је у раз во-
ју; очи глед но је за о ста ја њу овог ре ги о на, ко ји „тр чи мр тву тр ку“ 
ка ко би до сти гао сте пен раз во ја из 1989. го ди не.  

Из ве сно је да се излаз из кризе постсоцијалистичких дру-
штаванаБалкануморапотражитиизвансадавладајућенеоли-
бералнестратегије – ан гло сак сон ског мо де ла раз во ја ко ји је, под 
фир мом при ва ти за ци је, ли бе ра ли за ци је и де ре гу ла ци је, уни штио 
при вре ду ве ћи не зе ма ља у овом ре ги о ну.  Хте ле или не хте ле, пре 
или ка сни је, по ли тич ке и при вред не ели те у овим зе мља ма, при-
ти сну те те жи ном еко ном ских и со ци јал них про бле ма и ши ро ким 
не за до вољ ством на ро да и гра ђа на – мо ра ће да по тра же спасусо-
цијалдемократскојстратегијиразвоја, ко ја ће омо гу ћи ти не са-
мо тран зи ци ју са со ци јал ном од го вор но шћу, већ и прет по став ке за 
тра јан мир и ста бил ност у овом ре ги о ну. 

ПРОГРАМСКЕ,КОНЦЕПЦИЈСКЕ
ОДРЕДНИЦЕСОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКОГ

МОДЕЛАДРУШТВЕНОГРАЗВОЈА

Има ју ћи у ви ду исто риј ско и те о риј ско ис ку ство ве за но за 
со ци јал де мо кра ти ју као по крет, мо дел раз во ја и ин сти ту ци о на ли-
зо ва ни по ре дак, мо гли би смо за кљу чи ти да кључ не и основ не про-
граммске од ред ни це аутен тич не со ци јал де мо крт ске кон цеп ци је 
дру штве ног раз во ја су: 

• мешовитсоцијалнииполитичкимоделразвојаиупра-
вљањадруштвенимпроменама,каосинергијаконцепа-
таипринципалиберализмаисоцијализма;

• плурализамсвојинскиходносаисоцијалноусмеренатр-
жишнапривреда;

• грађанскаполитичка заједницаса  високомаутономи-
јомцивилногдруштваисоцијалномиправномдржавом;

• развијено радничко акционарство запослених умикро-
структуридруштва;

• директна (непосредна) демократија, партиципативна
демократијаисамоуправљање;

• развијениоблициипраксалокалнеирегионалнесамоу-
праве;
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• јединствополитичкеисоцијалнедемократије;
• принципподелеидемократскеконтролевласти,одго-
ворнипарламентаризамиодговорнавла да;

• независносудствоинезависнимедији;
• историјскикомпромисрадаикапиталаипартнерство
свихсоцијалнихактера за из ла зак из кри зе и раз вој дру-
штва;

• модернизација и развој привреде – отво ре ност пре ма 
иза зо ви ма на уч но-тех нич ког про гре са;

• нова развојна концепција, рационализација система
управљања, професионални компетентни менаџмент,
привреднеелите;

• афирмација радничких права (права запослених) из 
обла сти рад ног и со ци јал ног за ко но дав ства;

• активнасоцијалнаполитика,саразвијенимпрограмом
социјалнесигурностииинституционализованиммеха-
низмимазањеноостваривање,

• остваривањеуниверзалнихљудскихправаислобода;
• ревизијасвихобликакриминалнеприватизације;
• борба против свих облика сиромаштва, депривације и
доскриминацијеинеправдеудруштву;

• остваривањетолеранције – ет нич ке, ре ли гиј ске, ра сне, 
пол не, кул тур не;

• раз гра ни чи ти/диференциратипословнуелитудруштва
одтајкунизације – лум пен бур жо а зи је;

• политикарегионалногразвоја у функ ци ји на прет ка свих 
де ло ва зе мље и њи хо ве де мо крат ске ин те гра ци је у гло-
бал ном дру штву;

• активнаполитиканационалнеравноправности;
• развијена стратегија регионалне балканске сарадње у 

при вре ди, по ли ти ци и кул ту ри;
• развијањедијалогаипартнерстваразличитихцивили-
зација као осно ве раз вит ка кул ту ре ми ра и бор бе за мир;

• за улазакуевроинтеграцијскепроцесеиевроазијскеин-
теграције;

• противуласкауНАТО,азапартнерствозамир;
• несврстанаспољнаполитика, ми ро љу би ве ак тив не ко-

ег зи стен ци је ме ђу на ро ди ма и др жа ва ма;
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• сарадњасасвимдемократскимипрогресивнимпокре-
тимаипартијамаусветууборбизамириразвојсвета. 

Социјалдемократскимоделразвојауте ме љен је на ин те грал-
ном, ху ма ни стич ком кон цеп ту раз во ја, ко ји под ра зу ме ва на че ло 
дру штве не пра вед но сти, со ли дар но сти и рав но прав но сти, ква ли-
тет људ ског жи во та; раз вој у ко ме се ја сно под вла чи да чо век мо ра 
би ти „по кре тач, циљ и ко ри сник“ тог про це са... Со ли дан на пре дак 
свих љу ди и сва ког чо ве ка („популарумпрогрессио“ Ф. Ма јор). У 
сре ди шту тог кон цеп та раз во ја је су: сло бо да, рав но прав ност, мир, 
људ ско дис то јан ство, со ци јал на прав да и со ли дар ност. То је раз вој 
усме рен пре ма сло бо ди и сре ћи сва ког чо ве ка и свих на ро да са вре-
ме ног чо ве чан ства.3)

У епо хал ном исто риј ском сми слу аутентичнасоцијалдемо-
кратија, као мо дел дру штве ног раз во ја, дру штве ни по крет и по-
ре дак дру штве них од но са, пред ста вља пре ла зну (тран зи ци о ну) 
ета пу ре е во лу тив ног раз во ја дру штва на пу ту – и у хо ри зон ту ка 
пост ка пи та ли стич кој ци ви ли за ци ји. Она има по тен ци јал и сна гу 
да ства ра ши ро ку ко а ли ци ју ак те ра ко ји отва ра ју пут ка ре ал ној 
и мо гу ћој бу дућ но сти гло ба ли за ци је раз у ме ва ња и со ли дар но сти, 
ује ди ња ва ња чо ве чан ства, као за јед ни це рав но прав них гра ђа на и 
на ро да. У са вре ме но сти, со ци јал де мо кра ти ја као фор ма ци ја сна-
га про гре сив них дру штве них про ме на ја вља се у фор ми ко а ли ци је 
са вре ме не ле ви це и сна га ле вог цен тра. Она је ши рок по крет ак-
те ра у бор би за оства ри ва ње људ ских пра ва, за со ци ја ну прав ду  и 
со ли дар ност, за то ле ран ци ју и мир у свет, за дру шр ве ни про грес и 
оп ште људ ску еман ци па ци ју. Као та ква, социјалдемократијаути-
ре пут транзицији са социјалном одговорношћу и аутен тич ном 
оства ри ва њу про це са уни вер за ли за ци је људ ских пра ва и сло бо да у 
усло ви ма гло ба ли за ци је. У том кон тек сту со ци јал де мо кра ти ја тре-
ба, кључ ну од ред ни цу из кор пу са људ ских пра ва,  да пре у зме од 
са вре ме не „но ве де сни це“ ко ја иде о ло ги ју људ ских пра ва зло у по-
тре бља ва, ли це мер но ин стру мен та ли зу је у по ли тич ке свр хе ра ди 
оства ри ва ња им пе ри јал не хе ге мо ни је у све ту.

По ве зу ју ћи ду го роч не и крат ко роч не ин те ре се тра ди ци о нал-
ног и мо дер ног све та ра да, бор бу за рад но-кла сну и оп ште људ ску 
еман цпа ци ју, савременасоцијалдемократија из ра ста у по крет ко ји 
има не са мо де мо крат ску по ли тич ку кул ту ру већ и мо рал ни углед 
3)  Ви де ти оп шир ни је о то ме у сту ду ји Сло бо дан ке Не до вић Државаблагостања–идејеи

политика,Бе о град, Дра га нић, 1995; и ауто ро вим сту ди ја ма: Савременодруштво:стра-
тегијеразвојаиактери, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1996, стр.189; Дру-
штвенепроменеиактери(огледиосавременојлевици),Прав ни фа кул тет, Ниш, 1999. 
као и у сту ди ји Бра не Мар ко ви ћа Социјалдемократијаисоцијалдемократскестран-
ке,„Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007.
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и по ли тич ку чвр сти ну, да гра ди ши рок ко а ли ци о ни ка па ци тет са 
број ним стран ка ма ле ви це и ле вог цен тра, ка ко у осва ја њу та ко и у 
вр ше њу вла сти; у бор би за дру штве не ре фор ме, раз вој и про грес; 
али и спрем ност на исто риј ски ком про мис са дру гим дру штве ним 
сна га ма ка да је у пи та њу бор ба за мир у све ту, еко ло шки оп ста нак 
чо ве чан ства;  ка да су у пи та њу ви тал ни ин те ре си гра ђа на, на ро-
да, др жа ве и чо ве чан ства. На рав но, овај иза зо ван про грам со ци-
јал де мо кра ти ја мо же оства ри ти са мо ако об но ви ве зу са мо дер ним 
све том ра да – про та го ни сти ма но вих про из вод них сна га и уко ли ко 
не сле ди на лог „по ли тич ке ко рект но сти“ пре ма цен три ма са вре-
ме не мо ћи, од но сно из бег не пер фид ну зам ку па ци фи ка ци је, иде о-
ло шког при пи то мља ва ња, по губ не ин стру мен та ли за ци је од стра не 
раз о бру че не зве ри ме га ка пи та ла и њи хо вих иде о ло га. Уко ли ко, као 
по крет, оста не прин ци пи је лан ак тер дру штве них про ме на и про та-
го нист еман ци па ци је чо ве ка у но вим исто риј ским усло ви ма. Реч ју, 
уко ли ко де лу је у са вре ме но сти као ак тер ре во лу ци је ра да и гло ба-
ли за ци је са „ху ма ним ли цем“, гло ба ли за ци је раз у ме ва ња и со ли-
дар но сти у све ту. У том сми слу и социјалдемократијакаопокрет
мо ра се  и са ма ме ња ти, уна пре ђи ва ти свој про грам, мо дер ни зо-
ва ти стра те ги ју де ло ва ња и ме тод бор бе, јер ка ко ис ти че А.Турен, 
у сво јој сту ди ји „Кри ти ка мо дер но сти“ (2007): „Сутрашњеборбе
нећебитипонављањеилимодернизацијајучерашњих“.4)

***
Сво је вре ме но је КарлМаркс за пи со – да се свет ска исто ри ја 

час од и гра ва у фор ми тра ге ди је а час у фор ми ко ме ди је, као и да  
револуцијекаоепохалнипроцеси(ка квим је сма трао и про ле тер ску 
ре во лу ци ју) „стал но кри ти ку ју са ме се бе, не пре ста но се пре ки да ју 
у свом вла сти том то ку, вра ћа ју се на оно што је при вид но свр ше но 
да би га из но ва от по че ле, исме ја ва ју окрут но и те ме љи то по ло вич-
но сти, сла бо сти и ку ка вич лу ке сво јих пр вих по ку ша ја... оне не-
пре ста но из но ва из ми чу пред нео д ре ђе ном го ро ста сно шћу сво јих 
вла сти тих ци ље ва све док ни је ство ре на си ту а ци ја ко ја оне мо гу ћу-
је сва ки по вра так на ста ро...“5) Вре ме је да и са вре ме на со ци јал де-
мо кра ти ја схва ти да уко ли ко же ли да пред ста вља еман ци па тор ску 
сна гу дру штве них про ме на, она мо ра на пу сти ти иде о ло ги ју нео-
ли бе рал ног праг ма ти зма, мо но цен трич ног аме рич ког гло ба ли зма и 
по ли тич ког опор ту ни зма. Она се од луч но мо ра вра ти ти мо дер ном 
све ту ра да и про гра му одр жи вог ху ма ног раз во ја чо ве чан ства, ре-
4) Ви де ти оп шир ни је у сту ди ји А. Ту ре на Критикамодерности,По ли тич ка кул ту ра, За-

греб, 2007.

5)  К. Маркс, Осам на е сти Бру ма и ре Ло у и са Бо на мар те, На при јед, За греб, 1973, стр. 149.
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а фир ми шу ћи ви со ке прин ци пе ре во лу ци о нар ног гра ђан ства са др-
жа не у сло га ну „слобода,једнакост,братство“.

На жа лост, ни 220 го ди на по сле ве ли ке гра ђан ске ре во лу ци је, 
ње ни уни вер зал ни прин ци пи о слободи, једнакости и братству
као од ред ни це про гра ма ра ди кал не оп ште људ ске ема ци па ци је, још 
ни су оства ре ни. И ли бе ра ли зам и со ци ја ли зам као по кре ти сво ја-
та ли су ове прин ци пе и у прак си су их су прот ста вља ли и зло у по-
тре бља ва ли. Ли бе ра ли су то чи ни ли са прин ци пом сло бо де, со ци-
ја ли сти са прин ци пом јед на ко сти. То да нас чи не и нео ли бе ра ли. У 
кон тек сту сво је антиреволуције, ко ја је до ве ла до ре ста у ра ци је ка-
пи та ли зма у но вим зо на ма свет ског си сте ма, нео ли бе ра ли одва ја ју 
прин цип сло бо де од прин ци па јед на ко сти и брат ства. Оту да да нас 
у прак си има мо зло у по тре бу иде о ло ги је људ ских пра ва, ши ре ње 
про це са екс пло а та ци је и им пе ри ја ли зма без гра ни ца“ у фор ми аси-
ме трич ног мо де ла гло ба ли за ци је, ко ји омо гу ћу ју да бо га ти по ста ју 
све бо га ти ји а си ро ма шни си ро ма шни ји. 

Ва ља под ву ћи да је ди но аутентична социјалдемократија
мо же по ми ри ти на че ла слободе,једнакостиибратстваи до след-
но се бо ри ти за њи хо во оства ре ње у дру штве ној прак си. При том 
тре ба, да не би би ло илу зи је и за бу не, ис та ћи: со ци јал де мо кра ти ја 
је кроз исто ри ју  игра ла ам би ва лент ну у ло гу – час као пот по рањ 
ка пи та ли зма као  по рет ка ка пи та лод но са и „ка пи та ло-пар ла мен та-
ри зма“ А. Не гри), а час као ак тер ње го вог оспо ра ва ња и про ме не, 
као  про та го нист „ан та го ни стич ке пар ти ци па ци је“ (Л. Ба со), стра-
те ги је ан ти ка пи та ли стич ких струк тур них ре фор ми ко је су отва ра-
ле пут ка со ци јал ној др жа ви и де мо крат ском со ци ја ли зму. Со ци јал-
де мо кра ти ја је у по љу но вих про тив реч ја са вре ме ног ка пи та ли зма 
јед на од стра те ги ја де мо крат ски ог упра вља ња дру штве ним про-
ме на ма. Но, она као ко а ли ци ја сна га ле ви це и ле вог цен тра мо же 
пред ста вља ти ак те ра тран зи ци је са со ци јал ном од го вор но шћу и 
мост пре ма пост ка пи та ли-стич кој ци ви ли за ци ји. Комунизам, ка-
оп ре во лу ци о нар ни по крет да нас је стиг ма ти зо ван од стра не но ве 
де сни це као то та ли тар ни иако је и он сво јом ра ди кал ном ви зи јом 
о бес кла сном дру штву као асо ци ја ци ји сло бод них про из во ђа ча и 
гра ђа на, про и за шао из ду ха мо дер не и про све ће но сти и не до вр-
ше не гра ђан ске ре во лу ци је. То је за сада стратегија одложене
будућностичо ве чан ства, за ко ју ће се са но вим жа ром, на дом и 
енер ги јом бо ри ти не ка но ва ге не ра ци ја, ко ја не ће при ста ти да жи-
ви у ан ти у то пи ји но ве Ор ве ли ја не, све та мек до нал ди за ци је, пост-
мо дер не по тро шач ко-тех но крт ске ди ка та ту ре над по тре ба ма и ко ја 
ће те жи ти да у је дин ству оства ри прин ци пе сло бо де, јед на ко сти и 
брат ства, што је услов за истин ски исто риј ски ис ко рак из кла сног 
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дру штва и ује ди ња ва ње чо ве чан ства, као за јед ни це рав но прав них 
на ро да и гра ђа на и за истин ску и пот пу ну еман ци па ци ју чо ве ка и 
ху ма ни за ци ју дру штва.
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LjubisaMitrovic

SOCIAL-DEMOCRATICALTERNATIVEOFDEVELOP-
MENT–STRATEGICOFOVERCOMINGCRISISAND
MODELOFSOCIAL-RESPONSIBLETRANSITION

Summary
Starting with presentation of a critique of dominant strategy of 

development in the states in transition, impersonated in neo-liberal sub-
ordinated modernization that had been created as the product of res-
toration of capitalism of the periphery in Balkan, author of this article 
attempted to find an alternative strategy of development. The author 
argues that the strategy of transition that includes the element of so-
cial responsibility could be found exactly in social-democratic model 
of development. The author also presented objectives and values of 
social-democratic development in society and the possibilities for its 
implementation in the societies in the Balkan states.
Key words: Balkan, transition, restoration
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