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УТИЦАЈРЕЛИГИЈЕНАСОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУУЕВРОПСКОЈУНИЈИ*

Сажетак
На Европ ском про сто ру у по рат ном пе ри о ду (од по ло ви не 

XX ве ка) од ви ја ју се ди на мич не и ве о ма са др жај не про ме не у свим 
сфе ра ма дру штве ног жи во та. На и ме, во ђе не су рас пра ве да ли хри-
шћан ство као до ми нант на ре ли ги ја у Евро пи тре ба да бу де и зва-
нич на ре ли ги ја Уни је или не? Ми шље ња су би ла по де ље на, али је 
пре вла дао став да је ре ли гиј ско уве ре ње лич на ствар сва ког по је-
дин ца, те по том осно ву пра во и сло бо да сва ко га да про ме ни сво-
је ре ли гиј ско уве ре ње. Си гур но да су кре а то ри европ ског мо де ла 
удру жи ва ња др жа ва има ли у ви ду зна чај ре ли гиј ске то ле ран ци је и 
сло бод ног из бо ра ве ру ју ћих као бит ног фак то ра мир ног и ста бил-
ног раз во ја на про сто ру Европ ске Уни је.
Кључ не ре чи: Европ ска уни ја, ре ли ги ја, со ци јал но, бла го ста ње, хри-

шћан ство, ислам, мо де ли, ен ци кли ка, цен тра ли зо ва но, де-
цен тра ли зо ва но. 

Основ но је згро ЕУ је уну тра шње тр жи ште за јед ни це, сна-
жна еко ном ска по ве за ност, сло бод на кон ку рен ци ја и тр жи шна 
утак ми ца, сло бо да кре та ња ра да и ка пи та ла.1) Ова ква ори јен та ци-
ја је мо ти ви са на ду го роч ним еко ном ско со ци јал ним и по ли тич ким 
ци ље ви ма: “Ује ди ње ње Евро пе је пут ко ји је ЕУ иза бра ла у ци љу 
пре тва ра ња европ ског кон ти нен та у је дин стве ну еко ном ско по ли-

* Текст је у окви ру про јек та 179008. Министарство просвете и науке Републике Србије.
1) Има ју ћи у ви ду на ше на сто ја ње да уђе мо у Европ ску Уни ју, нео п ход но је да пре то-

га ис пу ни мо од ре ђе не усло ве, зе мља мо ра да је: европ ска, де мо крат ска са вла да ви ном 
пра ва, тр жи шном при вре дом и да при хва ти за ко не, прав не оби ча је и прав ну прак су (аки 
ко му ни тер) ЕУ. По гле да ти ви ше о то ме: Ми ро слав Н. Јо ва но вић, чла нак: Ко ли ко Европ-
ској уни ји тре ба Ср би ја и ко ли ко Ср би ја тре ба Европ ској уни ји, Новасрпскаполитичка
мисао, бр. 2. Бе о град 2005, стр. 77-97.
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тич ку це ли ну. Све то са ци љем да ује ди ње на Евро па бу де до вољ но 
кон ку рент на САД, и све ви ше ра сту ћим еко ном ским и по ли тич-
ким џи но ви ма ка кви су Ру си ја, Ки на и Ин ди ја. Про цес ује ди ње ња 
Евро пе је та ко, са мо јед на од ка ри ка у про це су гло ба ли за ци је ко ја 
је сва ким да ном све ви дљи ви ја”.2) У том кон тек сту и про це су ва-
ља на по ме ну ти ква ли та тив ну дру штве ну осно ву, иде ју, по ли тич ку 
ори јен та ци ју, од но сно док три ну др жа ве  бла го ста ња ко ја се не гу је 
на европ ском про сто ру. Бла го ста ње да је со ци јал ни им пулс, по ли-
тич ку бо ју, тон кул ту ри и по себ ност Европ ској Уни ји.3) По ла зна 
те за за ступ ни ка ове док три не је по сти за ње оп штег бла го ста ња у 
за пад но е вроп ском дру штву на осно ву по стиг ну тог ма те ри јал ног 
бо гат ства и ве ли ких еко ном ских мо гућ но сти. То је у ства ри ре ди-
стри бу ци ја дру штве ног бо гат ства, ко ја се по сти же и оства ру је ин-
тер вент ном уло гом др жа ве у обла сти рас по де ле. Од но сно, знат но 
ан га жо ва ни јом др жа вом у еко ном ској и со ци јал ној сфе ри, пре ра-
спо де ли до хот ка у ци љу ства ра ња усло ва за ди на мич ни ји еко ном-
ски и со ци јал ни раз вој, ве ће со ци јал не по кре тљи во сти, по жељ не 
ин те гра ци је и нео п ход не рав но те же дру штва. Да кле, Европ ска 
Уни ја и у њој со ци јал но по ли тич ки мо дел бла го ста ња је про из вод 
по ли тич ког кон сен зу са где је за да так вла да ових др жа ва да обез бе-
де ста бил ност и про спе ри тет дру штва у усло ви ма не ре ши вог су-
ко ба из ме ђу че ти ри зах те ва:  за ви со ким ква ли те том со ци јал ног 
ста ра ња; јав ни зах тев за огра ни ча ва ње опо ре зи ва ња; обез бе ђи ва ње 
еко ном ског ра ста; и обез бе ђи ва ње на кло но сти гла са ча. Са свим је 
очи глед но да се Европ ска Уни ја у про це су гло ба ли за ци је су о ча-
ва са ни зом те шко ћа и про бле ма ко ји иза зи ва ју број не не до у ми це. 
Те о риј ске рас пра ве и ту ма че ња тра ју ду ги низ го ди на са ци љем 
ре ви зи је др жа ве бла го ста ња у др жа ву кон ку рен ци је. Ка да се све 
узме у об зир - су ма су ма ру, оста ло је, или бо ље ре че но, по ја ча но је 
уве ре ње да еко ном ска и со ци јал на по ли ти ка ни су у су прот но сти, 
што зна чи да су из два ја ња за со ци јал ну си гур ност (обра зо ва ње, ле-
че ње, ста но ва ње, ста ре, не за по сле не и дру ге угро же не ка те го ри је) 
при хва тљив раз вој ни тренд и да је то глав но обе леж је европ ског 

2) Ми ро љуб Јев тић, чла нак:Ути цај ве ре на ује ди ња ва ње ста рог кон ти нен та, Срп скаполи
тичкамисао,бр. 4. Бе о град 2008, стр. 87.

3) Ко ли ко је по зна то, тер мин “бла го ста ње” пр ви пут упо тре бљен је у за ко но дав ству Ср би је 
1873. го ди не, ка да је до нет За кон о на род ном бла го ста њу, ко јим је обез бе ђе на ма те ри јал-
на и со ци јал на си гур ност чо ве ка. Знат но ка сни је, по сле 47 го ди на (1920) ен гле ски еко-
но ми ста, про фе сор Пи гу Ар тур Се сил (1873-1959) упо тре био је тер мин “бла го ста ње”. 
По гле да ти ви ше о др жа ви бла го ста ња: Дра го слав Ко чо вић, Со ци јал на по ли ти ка, ФПН, 
Бе о град 2007., Сло бо дан ка Не до вић, Др жа ва бла го ста ња, агенцијаДраганић, Бе о град 
1995. 
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со ци јал ног мо де ла.4) Упр кос ова квом ста ву ко ји за са да пре вла ђу-
је, сна жни су при сту пи ко ји за го ва ра ју ре фор му овог си сте ма са 
основ ним ци љем пре но ше ња ри зи ка не си гур но сти са др жа ве на 
по је дин ца и по ро ди цу, и су жа ва ње оба ве зних ви до ва оси гу ра ња и 
по мо ћи др жа ве. 

УТИЦАЈРЕЛИГИЈЕНАРАЗВОЈЕВРОПСКЕ
СОЦИЈАЛНЕПОЛИТИКЕ

У па ле ти при мар них од ред ни ца европ ске кул ту ре је сте ре-
ли ги ја и ње не вред но сти. Не сум њи во, да је хри шћан ство сво јим 
уче њем и прак сом бит но об ли ко ва ло стил и пра ви ла дру штве ног 
жи во та. Јед ним де лом и у ре ли гиј ској фи ло зо фи ји и прак си тре-
ба тра жи ти осно ве и за чет ке да на шње Европ ске со ци јал не по ли-
ти ке. Упра во ху ма ни стич ки мо тив, со ли дар ност, сло бо да и со ци-
јал на прав да су не го ва ни у ра но хри шћан ским за јед ни ца ма и би ли 
су услов оп стан ка ве ру ју ћих љу ди то га до ба. Као та кви трај на су 
вред ност и бит ни прин ци пи со ци јал не по ли ти ке и ор га ни за ци је 
дру штве ног жи во та у це ли ни до да нас. На овим вред но сти ма по чи-
ва ми ран, ста би лан и про гре си ван раз вој дру штва, по себ но на гла-
шен од Би змар ко ве со ци јал не ре фор ме 1881 го ди не. Ове вред но сти 
су утка не у све сег мен те дру штве ног жи во та из ко јих иси ја ва ју: 
сло бо да, рад, од го вор ност, по ма га ње, че сти тост, то ле рант ност, по-
слу шност, сми ре ност, љу бав, по што ва ње, ува жа ва ње, раз у ме ва ње. 
И да ље, по је ди нац, брак, по ро ди ца, ши ра дру штве на за јед ни ца и у 
том кон тек сту до зво ље но и не до зво ље но, по жељ но и не по жељ но, 
људ ско и не људ ско, вр ли на и по рок. Са по зи ци је суд би не чо ве ка 
и дру штва у це ли ни при мар но је да ове вред но сти бу ду за сту пље-
не у со ци јал ном по на ша њу љу ди  што је услов за бож ју ми лост 
и веч ни жи вот. И са свим је при хва тљи во ту ма че ње про фе со ра др 
Ми ро љу ба Јев ти ћа да  “ре ли ги ја ни је са мо си стем дог ми и об ре-

4) У по лу ве ков ном раз вој ном пу ту Европ ска уни ја је ис кри ста ли са ла сво је вред но сти и 
ци ље ве ко ји чи не осно ву укуп ног жи во та ЕУ, па са мим тим и со ци јал не по ли ти ке и ње-
ног ка рак те ра. Вредности уни је об у хва та ју: по што ва ње људ ског до сто јан ства, сло бо ду, 
де мо кра ти ју, јед на кост, пра ви ла за ко на и по што ва ње људ ских за ко на, пра во при пад но-
сти ма њи на ма. Ове вред но сти су за јед нич ке за др жа ве чла ни це дру штва у ко ме плу ра-
ли зам, не ди скри ми на ци ја, то ле ран ци ја, прав да, со ли дар ност и јед на кост из ме ђу му шка-
ра ца и же на пре о вла ђу ју (Ар тикл I-2), Циљевиуни јеоб у хва та ју про мо ци ју ми ра, сво јих 
вред но сти, сло бо де, си гур но сти, кон ку рен ци је без уну тра шњих гра ни ца, еко ном ски 
раст и ста бил ност це на, кон ку рент ност сво је при вре де, пу не за по сле но сти, со ци јал ни 
на пре дак и ви сок ни во за шти те, уна пре ђе ње ква ли те та жи вот не сре ди не, бор бу про тив 
со ци јал не ис кљу чи во сти и дис кри ми на ци је, про мо ци ју дру штве не прав де и за шти те, 
рав но прав ност му шкар ца и же на, со ли дар ност из ме ђу ге не ра ци ја и за шти та пра ва де це, 
про мо ви ше еко ном ску, дру штве ну и те ри то ри јал ну по ве за ност и со ли дар ност из ме ђу 
др жа ва чла ни ца, ис ко ре њи ва ње си ро ма штва у све ту и по што ва ње По ве ље УН. (Ар тикл 
I-3) Устав ЕУ.



СПМброј3/2011,годинаXVIII,свеска33. стр.267-288.

270

да, она је осно ва ци ви ли за ци је и тво рац сва ко днев них дру штве них 
вред но сти”.5) Из тог од но са раз ви јен је по ли тич ки став о људ ским 
пра ви ма и сло бо да ма, у том кор пу су, не спор но, на ла зи се сло бо да 
ве ро ва ња, од но сно ве ро и спо ве сти.6) По ла зе ћи од со ци јал них вред-
но сти са свим је ла ко гра ди ти склад из ме ђу ве ро ва ња и се ку лар ног, 
од но сно др жа ве и ве ро и спо ве сти.7) У том до ме ну, од но сно про сто-
ру оме ђе ном ре ли ги јом с јед не и др жа вом с дру ге стра не, на ла зи 
се со ци јал на по ли ти ка као нај све о бу хват ни ја гра на у по ро ди ци по-
ли ти ке у ко јој са гле да ва мо: со ци јал ну струк ту ру, по ло жај чо ве ка 
у дру штву, пи та ња со ци јал не прав де, сло бо ду, со ли дар ност, рад, 
со ци јал ну си гур ност, уло гу др жа ве и ње ног од но са пре ма сво јим 
гра ђа ни ма, из че га по том про из и ла зи ка рак тер при вре де, по ли тич-
ког си сте ма и оп штег дру штве ног раз во ја, со ци јал на ак ци ја пре ма 
угро же ном ста нов ни штву и со ци јал не ме ре у ци љу со ци јал ног раз-
во ја, про гре са дру штва, бла го ста ња и оп штег про спе ри те та. Ре ли-
ги ја на ла же етич ке вред но сти, а оне су угра ђе не прав ном нор мом у 
си стем за ко но дав ства по себ но у си стем со ци јал ног за ко но дав ства 
ко је у се бе ин те гри ше ду жност, че сти тост, од го вор ност, чо веч ност, 
уме ре ност, до лич но по на ша ње, ди сци пли ну и са мо ди сци пли ну. И 
да ље, сло бо ду из бо ра, обра зо ва ње, уса вр ша ва ње, са мо у са вр ша ва-
ње. У том сми слу увек ва ља др жа ти на уму да је бу дућ ност про је-
кат, а про шлост чи ње ни це на ко ји ма се тај про је кат гра ди. Сле де ћи 
ову ми сао са свим са вре ме но и вред но сно зву чи да на вред но сти-
ма со ци јал ног уче ња ре ли ги ја мо же мо гра ди ти си гур ну бу дућ ност. 
Дру га ди мен зи ја со ци јал них вред но сти по мо гла би да се се ку лар ни 
праг ма ти зам опле ме ни то пли ном и раз у ме ва њем за по је дин ца, по-
ро ди цу, дру штво и људ ски род у це ли ни.8) На про сто ру ЕУ по ла-
ри зо ван је при ступ ста ту су ре ли ги је у овој за јед ни ци9). Јед ни су 
(де сно ори јен ти са ни) за то да хри шћан ство по ста не зва нич на ре-
ли ги ја Европ ске Уни је, док су дру ги (ле ва ори јен та ци ја) про тив 

5) Ми ро љуб Јев тић, Ути цај ве ре на ује ди ња ва ње ста рог кон ти нен та, Српскаполитичка
мисао, бр. 4. Бе о град 2008, стр. 88.

6) Исто, стр. 88.

7) Исто, и Дра го слав Ко чо вић, Ре ли гиј ска уче ња - со ци јал не вред но сти ре ли гиј ских уче-
ња,ФПН, Бе о град 2010.

8) Ср би ја и у ге о граф ском и кул тур ном по гле ду при па да европ ском про сто ру, и на пу ту 
је да по ста не чла ни ца ЕУ, од но сно по ли тич ки кон цепт раз во ја на ше зе мље сво ју бу-
дућ ност усме ра ва ка учла ње њу у  Европ ску уни ју. Та ко да у том по гле ду ре ли гиј ска 
фи ло зо фи ја и прак са хри шћан ства и исла ма ко ји се не гу ју у на шој зе мљи има ју да нас у 
усло ви ма ре ли гиј ских и вер ских сло бо да са свим но во ме сто и уло гу у од но су на ра ни ји 
со ци ја ли стич ки кул тур ни обра зац. По гле да ти ви ше о то ме: Са ша Га јић, Од нос др жа ве и 
цр кве:ну жно сти и гра ни це по ли ти за ци је, Новасрпскаполитичкамисао, Ана ли зе, Год. 
1, бр. 4, Бе о град  2005, стр. 29-34.

9) ЈоhnRex, Se cu lar Sub sti tu tes for Re li gion in the Mo dern World, Политикологијарелигије, 
бр. 1/2007. год. 1
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то га да се јед на ре ли ги ја  из два ја и до ми ни ра. Дру ги при ступ је 
пре вла дао, та ко да сва ко у Европ ској уни ји има пра во на сло бо ду 
ми шље ња, прин ци па и ре ли ги је, с пра вом да се про ме ни ре ли ги-
ја и ве ро ва ње.10) Од ба ци ва ње ста ва да се у Уста ву Европ ске Уни је 
ја сно на зна чи да је зва нич на ре ли ги ја у ЕУ хри шћан ска мо ти ви са-
но је же љом за очу ва њем ми ра, ста бил но сти по рет ка, спре ча ва ња 
дру штве них кон флик та и су ко ба. Од но сно, из град њом мул ти кул-
тур ног дру штва11). У том кон тек сту тре ба има ти на уму да је за-
хва љу ју ћи ве ков ном ко ло ни ја ли зму и еко ном ској ко њук тур но сти 
З. Евро пе, по себ но у дру гој по ло ви ни XX ве ка, усло ви ло ими-
гра ци ју афро а зиј ског ста нов ни штва у ЕУ ко је је до не ло са со бом 
дру ге ре ли ги је (та о и зам, кон фу чи јан ство, бу ди зам), а ме ђу њи ма 
до ми нант но ислам.12)Ова кав тренд усло вио је уну та ре вроп ске рас-
пра ве о одр жи во сти иден ти те та на ста ром кон ти нен ту и мо гућ ност 
одр жа ва ња по треб ног раз вој ног рит ма у кон сте ла ци ји раз ли чи тих 
кул ту ра, и ка ко ка же Бјерн Ме лер очу ва ња со ци је тал не и људ ске 
без бед но сти.13)

СОЦИЈАЛНОПОЛИТИЧКАДОКТРИНА
ХРИШЋАНСТВАИИСЛАМА

Со ци јал но уче ње хри шћан ства кре та ло се од пот пу не јед на-
ко сти ме ђу свим љу ди ма, као цар ству бож јем на зе мљи, до при зна-
ња со ци јал них не јед на ко сти, као бож јој во љи. Ово уче ње ево лу и-
ра ло је из јед не у дру гу крај ност под ути ца јем оп штих дру штве них 
про ме на, а пре све га ја ча њем еко ном ске мо ћи цр кве. На и ме, ра но-
хри шћа ни су раз ви ја ли сво је уче ње ко је је за го ва ра ло пот пу ну јед-

10) Ми ро љуб Јев тић, Ути цај ве ре на ује ди ња ва ње ста рог кон ти нен та, Српскаполитичка
мисао, бр. 4, Бе о град 2008. стр. 96., Дра го слав Ко чо вић, Со ци јал но оси гу ра ње, ФПН, 
Бе о град 2005, стр. 268. Устав Европ ске уни је усво јен је 14.01 2005. го ди не, али ни је 
усво јен код свих чла ни ца ЕУ. То ни је про ме ни ло зва ни чан од нос пре ма ста ту су ре ли ги је 
и сло бо де ве ро и спо ве сти. Та ко да је ре ли ги ја оста ла у де лу при ват но сти сва ко га гра-
ђа ни на, од но сно сло бо де из бо ра и упра жња ва ња. Ово пи та ње у Уста ву ре гу ли ше члан 
II-70.

11) Zo ran Ma tev ski,Re li gi o us Di a lo gue and To le ran ce - The o re ti cal and Prac ti cal Ex pe ri en ces 
of Dif fe ren ces and Si mi la ri ti es, Политикологијарелигије, бр. 1/2007. го ди на 1;.По гле дај 
и Алек сан дар Но ва ко вић, Ми ле на Пе шић, Мул ти кул ту ра ли зам и ин ди ви ду ал на пра ва, 
Срп скаполитичкамисао,бр1/2010.

12) Ви де ти ви ше о то ме: Ми ро љуб Јеф тић, чла нак: Ути цај ве ре на ује ди ња ва ње ста рог кон-
ти нен та,Српскаполитичкамисао,бр. 4, Бе о град 2008. стр. 87-99.

13) Со ци ја тел ну без бед ност Бјерн Ме лер де фи ни ше као “мо гућ ност дру штва да оп ста не и 
за др жи свој су штин ски ка рак тер под про мен љи вим усло ви ма и мо гу ћим или по сто је-
ћим прет ња ма. Тач ни је, реч је о одр жи во сти тра ди ци о нал них ви до ва је зи ка, кул ту ра, 
об ли ка удру жи ва ња, вер ских и на ци о нал них иден ти те та и оби ча ја, а све то у окви ру 
при хва тљи вих усло ва за раз вој”. Зо ран Дра ги шић, Без бед ност и вред но сти, Српскапо
литичкамисао, бр. 4, Бе о град 2009, стр. 192.
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на кост ме ђу свим љу ди ма. За то су осни ва ли  хри шћан ске оп шти не 
као об лик дру штве не ор га ни за ци је жи во та и на осно ву ре ли гиј ског 
ве ро ва ња, а на осно ву со ли дар но сти у њих су уно си ли сред ства и 
ме ђу соб но их рас по ре ђи ва ли.14) “Не са би рај се би бла га на зе мљи... 
не го са би рај се би бла га на не бу”.15) Са гла сно свом на чи ну жи во та 
и по гле ди ма на свет за ла га ли су се за за јед нич ку по тро шњу и уки-
да ње при ват не сво ји не. Ова ко уче ње и прак са при па да ју ро бо вла-
снич ком пе ри о ду раз во ја хри шћан ства и ни је од го ва ра ло ро бо вла-
снич кој др жа ви, те је она хри шћа не про го ни ла све до 313 го ди не, 
да би хри шћан ство при хва ти ла као сво ју ре ли ги ју 381 го ди не.

Ја ча ње фе у дал ног дру штва узро ко ва ло је знат не про ме не у 
хри шћан ском уче њу. Цр ква је по ста ла мо ћан фе у да лац, рас по ла-
га ла је ве ли ким ком плек си ма зе мље и рад ном сна гом кме то ва. То 
је, да ље, усло ви ло да цр ква про ме ни свој од нос пре ма при ват ној 
сво ји ни и со ци јал ним раз ли ка ма, “Са мо ка ко је ко ме Го спод уде лио 
она ко не ка жи ви, по по зи ву што је од Бо га при мио ...Сва ки не ка 
оста не у оном ста њу у ко ме је био кад је по зван. Је си ли био по-
зван као роб, не уз не ми ра вај се за то, али ако мо жеш по ста ти сло-
бо дан ко ри сти се ти ме”.16) На и ме, цр ква као ве ли ки зе мљо вла сник 
ви ше ни је би ла про тив при ват не сво ји не, кла сних раз ли ка и ни је 
се за ла га ла за за јед нич ку по тро шњу, што је би ло у скла ду са ин те-
ре си ма моћ них љу ди. “За то и по ре зе дај те... По дај те сва ко ме што 
сте му ду жни: ко ме да кле по ре зу, по ре зу; ко ме да нак, да нак; ко ме 
страх, страх; ко ме част, част”.17) Ме ђу тим, цр ква и да ље за го ва ра 
јед на кост ме ђу љу ди ма, не спо ре ћи  да бо гат ство јед них про из во ди 
си ро ма штво дру гих. Да би на шла модусвивенди из ме ђу про по ве-
да ња и соп стве ног на чи на жи во та, си ро ма штво је ту ма чи ла бож јом 
во љом, а соп стве ну власт и моћ фе у да ла ца об ја шња ва ла бож јим 

14) Мно ги ко ји су при хва ти ли уче ње апо сто ла и хри шћан ску ве ру про да ва ли су сво ја има ња 
и но вац до но си ли у хри шћан ску за јед ни цу за до бро свих у њој. Имо ви ну ко ју су по је-
дин ци по се до ва ли ни су је на зи ва ли сво јом већ су је сма тра ли за јед нич ком. Сва ко је од 
њих до би јао шта му је тре ба ло. Сти че се ути сак да су при пад ни ци ових ра но хри шћан-
ских ску пи на (оп шти на) мо ра ли у пот пу но сти уно си ти у за јед ни цу све од соп стве ног 
по се да не за др жа ва ју ћи ни шта за се бе. У слу ча ју да су део за др жа ли за се бе, апо сто ли 
би бр зо са зна ли и та кви би би ли под вр га ва ни ис пи ти ва њу. Апо стол Пе тар би утвр ђи вао 
тач ност и на кон су о ча ва ња са чи ње ни ца ма гре шни ка би обич но за де си ла смрт. Но ви 
за вет, Де ла апо стол ска, Добравест, Но ви Сад 1989, стр. 83. по гле да ти, Дра го слав Ко-
чо вић, Ре ли гиј ска уче ња, со ци јал не вред но сти ре ли гиј ских уче ња,ФПН, Бе о град 2010, 
стр. 177-178.

15) Би бли ја, Но ви за вет, Је ван ђе ље по Ма те ју, Добравест, Но ви Сад 1989, стр. 4. 

16) Дру штве ни по ло жај чо ве ка уна пред је од ре ђен од Бо га. Апо стол Па вле при хва та со ци-
јал не не јед на ко сти, јер ка ко сам ка же од Бо га су да те, а у дру штве ном жи во ту за ње га 
је ва жно др жа ти се бож јих за по ве сти. Ви де ти ви ше о ово ме: Пр ва Па вло ва по сла ни ца 
Ко рин ћа ни ма, Би бли ја, Добравест, Н. Сад 1989, стр. 117.

17) Но ви за вет, Па вло ва по сла ни ца Ри мља ни ма, Добравест, Но ви сад 1989, стр. 104.
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да ром “Сви да се по ко ра ва ју ви шим вла сти ма, јер не ма вла сти да 
ни је од Бо га, и вла сти што по сто је од Бо га су од ре ђе не”.18) Сво-
ји ну и со ци јал не не јед на ко сти об ја шња ва ла је раз ли ка ма у ра ду, 
след стве но то ме, сте че на ма те ри јал на до бра при зна та су од бо га. 
Од ра но хри шћан ске иде је о пот пу ној јед на ко сти и љу ба ви пре ма 
бли жњем, хри шћан ско уче ње од сту па и про по ве да ми ло ср ђе као 
чин пру жа ња по мо ћи си ро ма шни ма од стра не бо га тих, што је би ло 
мо ти ви са но ве ро ва њем у соп стве ни спас ду ше. Та ква оба ве за би-
ла је усме ре на са мо пре ма си ро ма шним ко ји су би ли ма те ри јал но 
нео бе збе ђе ни, и за рад не спо соб ни. Сви ко ји су би ли си ро ма шни, 
а спо соб ни за рад, мо ра ли су да ра де и да соп стве ним ра дом обез-
бе ђу ју ег зи стен ци ју. Због то га је хри шћан ство осу ђи ва ло не рад и 
за бра њи ва ло про шњу. Цр ква ни је би ла у ста њу да раз у ме дру штве-
не од но се и да су они не за ви сни од бож је во ље, али је уоча ва ла 
по сле ди це тих од но са. За па жа ла је да до ста спо соб них за рад по-
ку ша ва про сја че њем да по пра ви соп стве ни по ло жај, па је као и Је-
вреј ска ре ли ги ја осу ђи ва ла не рад “ко не ра ди не тре ба ни да је де., 
од че га тре ба цр ве не ти? Од гре ха ...али се тре ба хва ли ти ра дом”.19) 
Ја ча њем еко ном ског по ло жа ја хри шћан ска цр ква је за до би ја ла све 
ве ћу моћ и ути цај у дру штву, што је до брим де лом усло ви ло раз-
ли чи те по гле де уну тар са ме цр кве у по гле ду ње ног ме ста и уло ге 
у да љем дру штве ном раз ви ју и упра вља њу. На тим пи та њи ма (и 
не ким дог ма ма) до шло је до не спо ра зу ма, ко ји је кул ми ни рао 1054. 
го ди не це па њем на ка то лич ку и грч ку, од но сно пра во слав ну цр-
кву.20) Хри шћан ство као ду хов на за јед ни ца на сто ји да свој ду хов ни 
но тор ни по кре тач ис пу ни и бри гом за сва ког по је дин ца и дру штво 
у це ли ни “Бри ну ћи се пр вен стве но, али не и ис кљу чи во за ду хов-
ни жи вот сво јих ве ру ју ћих при пад ни ка, цр ква мо же и тре ба да се, 
во ђе на је ван ђељ ским ду хом, освр ће и на го ру ће со ци јал по ли тич ке 
те ме, апе лу ју ћи на са вест др жав ни ка и свих гра ђа на да из на ђу нај-
бо ље од го во ре на иза зо ве са вре ме но сти. Сто га истин ски хри шћа-
ни у сва кој со ци јал ној док три ни или по сто је ћој по ли тич кој оп ци ји 
по др жа ва ју оне иде је и ак тив но сти ко је се укла па ју у не се бич ну 
ви зи ју чо ве ка и дру штва. У та квој слу жби за јед ни ци, цр ква “нат-
по ли тич ки” де лу је у по ли ти ци”.21)

18) Исто, стр. 111.

19) Апо стол Па вле тра жи да сва ки чо век ра ди, и ка же “да ако ко не ће да ра ди, да и не је де”. 
Про ти вио се не ра ду и осу ђу је уза луд но тро ше ње вре ме на. Дру га Па вло ва по сла ни ца 
Со лу ња ни ма, Би бли ја, Добравест, Н. Сад 1989, стр. 144.

20) Ви де ти ви ше о то ме: Сло бо дан М Ра до ше вић, Мо на шка ци ви ли за ци ја, књи га II, Цен
тарзагеопоетику, Бе о град 1994, стр. 23-25.

21) Са ша Га јић, Од но си др жа ве и цр кве: ну жно сти и гра ни це “по ли ти за ци је”, Новасрпска
политичкамисао, Ана ли зе, Год. 1, бр. 4. Бе о град 2005. стр. 33.
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Ка то лич ка цр ква раз ви ла је и осми сли ла ве о ма са др жај ну 
со ци јал но по ли тич ку прак су, са пре тен зи ја ма да осво ји по ред ду-
хов не и све тов ну власт. У том сми слу, рим ске па пе се бе су про-
гла ша ва ле за на след ни ке апо сто ла и на ме сни ке Хри ста, ко ји ма је 
пред о дре ђе но да вла да ју на ро ди ма и цар стви ма. Еко ном ска моћ 
се уве ћа ва ла по осно ву до бро вољ них при ло га, по ре за за кр ста шке 
ра то ве и про да јом ин дул ген ци ја. Ови фи нан сиј ски из во ри и ре ли-
гиј ска ве ро ва ња учи ни ли су да ка то лич ка цр ква за и ста по ста не по-
гла вар ни за зе ма ља и вла да ра. У то ме је Ино ћен ти је III био нај у-
спе шни ји.22)

Со ци јал но по ли тич ка док три на би ла је мо ти ви са на осва ја-
њем све тов не вла сти. Та ко је ка то лич ка цр ква на Ари сто те ло вом 
ути ли та ри зму “ко вла да тре ба и да по ма же” раз ви ла сво ју док-
три ну да је цр ква та ко ја тре ба да по ма же си ро ма шни ма, а онај ко 
по ма же тре ба да има по ли тич ку власт.23) Ме ђу тим, та кав при ступ 
ни је мо гао би ти одр жив без об зи ра на ве ков на на сто ја ња ка то лич-
ке цр кве. Раз вој на у ке,  на уч них са зна ња у ме ди ци ни, по ли тич кој 
те о ри ји и фи ло зо фи ји, по себ но са зна ња у ег закт ним на у ка ма и њи-
хо ва прак тич на при ме на, да ли су од го во ре на мно га пи та ња, што 
је до та да био мо но пол цр кве и ње них дог ми. Са дру ге стра не, ја-
ча ње ма те ри јал не осно ве дру штва, број ча но ја ча ње рад нич ке кла-
се и об ли ко ва ње ње не све сти у фор ми син ди кал ног и по ли тич ког 
ор га ни зо ва ња, усло ви ли су про ме не док три не со ци јал не по ли ти ке 
ка то лич ке цр кве. Та ко да ка то лич ка цр ква по пр ви пут 1891. го ди не 
од у ста је од сво је ве ков не док три не, ис кљу чи вог пра ва по ма га ња 
си ро ма шних са пра вом на све тов ну власт. Цр ква при зна је у ен ци-
кли ци Ре рум Но ва рум, па пе Ла ва XI II да др жа ва тре ба да оства ру је 
со ци јал ну за шти ту гра ђа на.24)

Но ва со ци јал но по ли тич ка док три на је у су шти ни ре ак ци ја 
на опа сност за се бе и соп стве ни по ло жај у дру штву. Због то га се 
за ла га ла да др жа ва пре у зме ме ре на пла ну по бољ ша ња по ло жа ја 
рад ни ка у окви ру по сто је ћег си сте ма вред но сти. За ла же се за пре-

22) На ме сту па пе био од 1198-1216. го ди не, по кре нуо че твр ти кр ста шки рат, пр ви па па ко ји 
је по чео про да ва ти ин дул ген ци је, и пр ви је па па ко ји је ре као да су па пе бож ји на ме сни-
ци на зе мљи, 1215. го ди не озва ни чио је ин кви зи ци ју.Ма ла ен ци кло пе ди ја, Просвета, 
том I, Бе о град 1986, стр. 893.

23) На Ари сто те ло вом, ко вла да тре ба и да по ма же, мо же се уочи ти и ње гов етич ки при-
ступ дру штве ним од но си ма, од но сно људ ском до бру, ис прав ном де ло ва њу и вр ли на ма 
на осно ву ко јих ка ко ка же Сер геј Бе ук, жи вот по је дин ца и жи вот др жа ве до би ја ју сво ју 
истин ску пу ни ну. Ви де ти о то ме: Сер геј Бе ук, О би ћу и Бо гу,МБМплус, Н. Сад  2007, 
стр. 30-32.

24) Па пу Ла ва XI II сла ви ла је “скром ност и над моћ ност, до бро ту и скром ност, бла гост и 
не по пу стљи вост”. Ви де ти ви ше о то ме: Кар лхајнц Де шнер, По ли ти ка рим ских па па у 
XX ве ку, књи га II, Фондистине, Бе о град 2005, стр. 334.  
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го во ре из ме ђу рад ни ка и по сло да ва ца, за од у ста ја ње од штрај ко ва 
и кла сне бор бе и по што ва ње при ват не сво ји не, ко ју је про гла си ла 
за бо жан ску уста но ву. Ен ци кли ка се за ла же за со ци јал но оси гу-
ра ње за слу чај не за по сле но сти, из не мо гло сти, не сре ће, ста ро сти 
и си ро ма штва, те да др жа ва га ран ту је ми ни мал не над ни це ко ји ма 
би се обез бе ди ла ре про дук ци ја рад ни ка и њи хо вих по ро ди ца. Ути-
ли та ри стич ки при ступ у про кла мо ва њу ши рих со ци јал них пра ва 
имао је за циљ да цр ква што је мо гу ће ви ше ве же за се бе све сло-
је ве дру штва, по себ но рад ни ке и си ро ти њу. С дру ге стра не, цр ква 
је хте ла да се на ро ду пред ста ви као но си лац про гре са и про ме на 
ко је су нео п ход не чо ве ку. Због то га од у ста је од тра ди ци о нал них 
дог ми, на шта је при си ли ла со ци јал на ре фор ма у Не мач кој, где је 
до нет За кон о оп штем со ци јал ном оси гу ра њу 1881. го ди не. Он је 
био под ло га за дру ге за ко не ко ји су га ран то ва ли со ци јал на  пра ва 
и ти ме обез бе ђи ва на со ци јал на си гур ност рад ни ка. На ред на ен ци-
кли ка па пе Пи ја XI из 1931. го ди не има ла је за циљ да ис так не 
зна чај  ен ци кли ке Ре рум Но ва рум, ста ју ћи у од бра ну при ват не сво-
ји не са зах те вом да рад ни ци од у ста ну од на сил не бор бе про тив по-
сло да ва ца и кла сног ор га ни зо ва ња. Ука зу је на ве ли ку опа сност од 
со ци ја ли зма, па у том кон тек сту кри ти ку је ли бе рал ну др жа ву.

Ен ци кли ка Ива на XXI II од 1961. го ди не оста ла је на по зи ци-
ја ма при ват не сво ји не, али је би ла знат но на пред ни ја, што је би ло 
усло вље но ста бил ним и ди на мич ним раз во јем со ци ја ли зма у том 
вре мен ском пе ри о ду. На су прот со ци ја ли за ци ји ка пи та ла на Ис то-
ку, цр ква је уоча ва ла ве ли ку опа сност од укруп ња ва ња ка пи та ла 
на За па ду ко ји је при мет но про из во дио си ро ма штво, екс пло а та ци-
ју и не за до вољ ство. Због то га се за ла же за ин тер вен ци ју др жа ве 
у ци љу на ци о на ли за ци је сред ста ва или њи хо ве со ци ја ли за ци је.25) 
На слич ним по зи ци ја ма, са из ра же ном те жњом за “огра ни ча ва ње 
мо ћи ка пи та ла” го во ри ен ци кли ка из 1968. го ди не под на зи вом На-
пре дак на ро да, ко ју је из дао па па Па вао VI Мон ти ни. Ен ци кли ка 
се за ла же за пра вед ни ју рас по де лу ма те ри јал ног бо гат ства.26) “Ни 
за ко га при ват на сво ји на не пред ста вља ап со лут но и без у слов но 

25) Ка да је па па Иван XXI II из дао ен ци кли ку 1961. го ди не, мла ди су у Ри му де мон стри ра ли 
уз ви ку ју ћи па ро лу “Ма ти - да, учи те љи ца, не”. На овај на чин су из ра жа ва ли не за до-
вољ ство ме ша њем цр кве у по ли ти ку “На си ље као сми шље на и ор га ни зо ва на де лат ност 
у Ри мо ка то лич кој цр кви стал но је сред ство је ван ге ли за ци је (по ка то ли ча ва ња) ши ром 
пла не те”. Зо ран Ми ло ше вић, Де мо кра ти ја или хри сто кра ти ја, ФилипВишњић, Бе о град 
1997, стр. 38.

26) Па па Па вао (Па вле) VI Мон ти ни је сло вио за ви со ко ин те лек ту ал ног чо ве ка, али је ипак 
остао у сен ци ве ли ке по пу лар но сти па пе Јо ва на (Ива на) XXI II. Ви де ти ши ре о то ме: 
Кар лхајнц Де шнер, По ли ти карим ских па па у XX ве ку, књи га I , Фондистине, Бе о град 
2005, стр. 334. Ком пле тан пре глед о ути ца ју рим ских па па на дру штве не то ко ве по себ но 
у Евро пи по гле да ти  I и II том овог истог ауто ра  под истим на зи вом.
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пра во. Не мо же се оправ да ва ти ни ко, ако за сво ју ис кљу чи ву упо-
тре бу др жи оно што му ни је по треб но, док дру ги ма не до ста је и 
оно што им је нео п ход но”. Па па Иван Па вле II, у ен ци кли ци 1981. 
го ди не не ги ра по зи ци ју круп ног ка пи та ла и ње го ву од бра ну при-
ват не сво ји не, за ла жу ћи се за со ци ја ли за ци ју про из вод них сред-
ста ва и пар ти ци па ци ју рад ни ка у упра вља њу и рас по де ли про фи та. 
Ен ци кли ка при зна је при ват ну сво ји ну “пра во на при ват ну сво ји ну 
је ва же ће и ну жно”, али зах те ва ње ну со ци ја ли за ци ју, та ко да рад 
бу де под ре ђен чо ве ку, а не чо век ра ду, са ра ди кал но по вољ ни јом 
по зи ци јом рад ни ка у ме ха ни зму упра вља ња и од лу чи ва ња. Зах те ва 
се ин тер вен ци ја др жа ве у до ме ну за по шља ва ња, јер у не за по сле-
но сти ви ди ве ли ку опа сност за омла ди ну. Ен ци кли ка на гла ша ва 
зна чај син ди кал них ор га ни за ци ја и де ло ва ња у оства ри ва њу со ци-
јал них пра ва рад ни ка, али се син ди ка ту од ри че пра во на по ли тич ку 
и кла сну бор бу. Ујед но се кри ти ку је ауто ри тар на власт, без об зи ра 
на по ли тич ки си стем, за ла жу ћи се за ве ћи сте пен де мо кра ти за ци је 
дру штва у ка пи та ли зму и со ци ја ли зму. Ме ђу тим, био је оштар про-
тив ник со ци ја ли зма (ате и зма)  и тај си стем упо ре дио са ан тич ким 
ста њем у ко ме су про га ња ни хри шћа ни. У ен ци кли ци о раз во ју ис-
ти че “до бра ово га све та су из вор но на ме ње на сви ма”. Си ро ма шни 
има ју пра во не са мо на ми ло сти њу већ и на де ло твор ну по моћ дру-
штва. Бе ду и си ро ма штво оце њу је као не при род но ста ње. Уко ли ко 
је бе да и те жи на то ли ка, а за рад оп штег до бра, као мо гућ ност по-
ми ње и екс про при ја ци ју “Са мо оно дру штво је на со ци ја лан на чин 
пра вед но ко је се тру ди да бу де све пра вед ни је ...чи ни те све што 
сто ји у ва шој мо ћи да та про ва ли ја не по ста не ве ћа ко ја де ли ма-
ли број бо га та ша од ве ли ког бро ја си ро ма шних ко ји жи ве у бе ди”. 
Тра жи да вла де др жа ва ви ше учи не за под чи ње не сло је ве дру штва 
и рад ни ке “има ње јед них не сме иза зи ва ти ште ту ‘бив ство ва њу’ 
мно гих дру гих”. За то се за ла же за про да ју чак цр кве ног ин вен та ра 
(бла га) за по моћ си ро ма шни ма. Осу ђу је по тро шач ки мен та ли тет, 
ма те ри ја ли стич ку ци ви ли за ци ју, екс трем ни ка пи та ли зам и др. По 
оце на ма не ких те о ре ти ча ра ка то лич ког уче ња и прак се па па, ова 
за ла га ња и кри ти ке због рас про стра ње но сти си ро ма штва ни ка да 
ни су би ле ис кре не. У су шти ни пон ти фи кат си ро ма штво и бе ду не 
ви ди као при вред ну и по ли тич ку си ту а ци ју, не го као мо рал ну и ре-
ли ги о зну атро фи ју.27)

Са вре ме ни по глед на дру штве на кре та ња и ре ша ва ње ак ту-
ел них про бле ма не зна чи да се ка то лич ка цр ква од ре кла со ци јал но 
по ли тич ке ак тив но сти. “Она, на про тив има пре тен зи је да и да ље 

27) Кар лхајнц Де шнер, По ли ти ка рим ских па па у XX ве ку, књи га II, Фондистине, Бе о град 
2005, стр. 347.
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ути че на њу, укљу чу ју ћи и не по сред но оства ри ва ње из ве сних со-
ци јал них ак ци ја. Со ци јал на ак ци ја ри мо ка то лич ке цр кве чак је и 
да ље вр ло жи ва, на ро чи то се из ра жа ва у оку пља њу омла ди не и ра-
ду из ве сних уста но ва со ци јал не за шти те”.28)

У пе ри о ду раз ви је ног фе у да ли зма ка то лич ка цр ква је до-
сти гла вр ху нац ду хов не и еко ном ске мо ћи.29) Ме ђу тим моћ цр кве 
пра ти ли су ве ко ви ма на го ми ла ва ни про бле ми уну тар са ме цр кве 
и ње не ор га ни за ци је. За пра во, цр ква и по ред еко ном ске и ду хов не 
мо ћи по сте пе но је за па да ла у не мо рал и ко руп ци ју, што су уоча ва-
ли ути цај ни цр кве ни кру го ви и те о ре ти ча ри гра ђан ског дру штва. 
Овај слој, зах те вао је ре фор му ка то лич ке цр кве и осло ба ђа ње од 
пре ва зи ђе них дог ми. Ре фор ма ци ја ка то лич ке цр кве на сту пи ла је 
1517. го ди не Лу те ра но вим про гла сом у 95 те за на вра ти ма цр кве у 
Ви тем бер гу.30) Ова ре фор ма има ла је зна ча јан ути цај на со ци јал ну 
по ли ти ку и ње ну док три ну. Ре фор ма то ри су зах те ва ли осло ба ђа ње 
цр кве од свих по ро ка и вра ћа ња из вор ном уче њу хри шћан ства. Пре 
све га ра ду,  ко га је цр ква про гла си ла за основ ну вер ску ду жност и 
сред ство за до би ја ње ми ло сти од бо га.31) По ред то га зах те ва но је 
да се цр ква од рек не пре ве ли ких зах те ва за нов ча ним сред стви ма 

28) Ду шан Ла ки ће вић, Со ци јал на по ли ти ка, Савремена администрација, Бе о град 1991, 
стр. 115-116.

29) По ред ду хов не и еко ном ске мо ћи пап ство је има ло(и да нас има) ве ли ку по ли тич ку моћ, 
Те о ре ти чар и ана ли ти чар уло ге и ути ца ја у дру штву ин сти ту ци је Па па, од но сно Пап-
ства, за кљу чу је да пап ство и цр ква на чи јем су че лу сто је у осно ви го то во свих ра то ва 
ко ји су по ти ца ли и во ђе ни са европ ског про сто ра “пап ство... јед не цр кве ко је је то ком 
исто ри је во ди ла или пот по ма га ла хи ља де ма лих или ве ли ких ра то ва. Јед на цр ква са зда-
на на ла жи и об ма ни ни ка да се не ће по ка за ти етич ки упо тре бљи вом....”. Ви де ти ви ше 
о то ме: Кар лхајнц Де шнер, По ли ти ка рим ских па па у XX ве ку, књи га II, Фондистине, 
Бе о град 2005, стр. 332.

30) Лу тер Мар тин, је по кре нуо ре фор му ри мо ка то лич ке цр кве и уте ме љио ре фор ми зам, 
од но сно осни ва ње про те стант ске цр кве и та ко омо гу ћио на ста ја ње дру ге “ши зме”. Не-
по сре дан по вод за јав но из но ше ње сво јих те за би ло је по на ша ње па пе Ла ва X ко ји је 
про да јом ин дул ген ци ја (опро штај ни ца) при ку пљао но вац за до вр ша ва ње из град ње хра-
ма св. Пе тра у Ри му. Тра жио је по вра так на но во за вет но хри шћан ство, од ба ци ва ње те-
о ло ги је све тих ота ца и цр кве но по сре до ва ње и ње не хи је рар хи је у спа се њу ду ше. Он, 
Лу тер Мар тин ту мо гућ ност ис кљу чи во ве зу је за ве ру ју ће да са ми про на ђу пут соп стве-
ном спа се њу. Ма ла ен ци кло пе ди ја , Просвета, том II, Бе о град 1986, стр. 525.

31) Про мо ви са ње ра да као нај ве ће вред но сти чо ве ка пред бо гом, ве о ма је за ин три ги ра ло 
со ци о ло га Мак са Ве бе ра. Он се упу стио у из у ча ва ње дру гих ре ли ги ја (хин ду и зам, ју-
да и зам, бу ди зам, кон фу чи јан ство, та о и зам) да би раз у мео осо бе но сти хри шћан ства и 
су шти ну но ве ре фор ми са не цр кве-про те стант ске. Сво је ви ђе ње тог од но са ре ли ги је и 
еко но ми је дао је у књи зи Про те стант ска ети ка и дух ка пи та ли зма. Про фе си ја по ста је 
за да так, ис пит и по зив ве ре, што да ље зна чи да сти ца ње бо гат ства ни је циљ по је дин ца 
за рад са мог го ми ла ња бо гат ства, већ по стиг ну ти ре зул та ти (бо гат ство по осно ву ра да, 
штед ње, скром но сти, уз др жа но сти од не по треб ног тро ше ња, уз др жа ва ње од лук су за, 
рад на ди сци пли на и про фе си о нал на свест) на зе мљи су за ло га за оче ки ва ни спас (спас 
ду ше и веч ни жи вот на оно ме све ту). По гле дај ви ше о то ме: Макс Ве бер, Про те стант ска 
ети ка и дух ка пи та ли зма, ВеселинМаслеша, Са ра је во 1968.  
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и од ба че не су ин дул ген ци је. Вра ћа ње би блиј ском уче њу зна чи ло 
је од ба ци ва ње пре тен зи ја на све тов ну власт и оста ја ње у ду хов ној 
сфе ри, што се укла па ло у ре фор ма тор ски зах тев да се ми лост бож ја 
мо же по сти ћи са мо ра дом, а не пре ко цр кве.32) Со ци јал но по ли тич-
ка док три на ре фор ми са не, од но сно про те стант ске цр кве са др жа на 
је од со ци јал них ак ци ја, ко је су усме ре не ка по мо ћи си ро ма шни ма 
и нео бе збе ђе ним и пру жа ње по мо ћи ли ци ма ко ја су без по ро дич-
ног ста ра ња. По ред то га, на ста ви ла је са раз ви ја њем све сти и прак-
се ми ло ср ђа ме ђу гра ђа ни ма.

Пра во слав на цр ква је у сво ме уче њу и сво јој прак си оста ла 
до след на ра ном хри шћан ству.33) Про по ве да ла је ду жност вер ни ка 
да чи не ми ло ср ђа, а цр ква је увек пру жа ла по моћ си ро ма шним и 
убо гим. Со ци јал не ак ци је ни су би ле мо ти ви са не, као код ри мо ка-
то лич ке цр кве, пре тен зи јом на све тов ну власт. За сту па ла је на че-
ло и у то ме оста ла до след на “па три јар ху ду хов на а ца ру све тов-
на власт”. По ред док три нар не оба ве зе ста ра ња о нај у гро же ни јим 
ка те го ри ја ма дру штва, пра во слав на цр ква је оба ве зи ва ла др жа ву 
да по осно ву сво је вла сти има ду жност и пра ва да по ма же сво је 
гра ђа не и шти ти од со ци јал них ри зи ка. Сред њо ве ков ни ма на сти ри 
у Ср би ји пру жа ли су по моћ си ро ма шним, бо ле сним, ин ва ли ди ма 
и оста ре лим. По моћ се са сто ја ла од сме шта ја у ма на сти ре или не-
по сред но по ред ма на сти ра, ис хра ни, ле че њу и обра зо ва њу. У вре-
ме ве ћих пра зни ка ма на сти ри су окол но ста нов ни штво снаб де ва ли 
хле бом, ме сом и ви ном. По све му су де ћи, из гле да да је сред њо ве-
ков на Срп ска др жа ва има ла до ста раз у ме ва ња за си ро ти њу, по себ-
но за бо ле сне, као и за сме штај и бри гу о оста ре лим рат ни ци ма. 
Хро ни ча ри из тог пе ри о да бе ле же да су про ка же ни (бо ле сни ци од 
ле пре) хр ли ли у срп ске зе мље где су би ли сме шта ни у одво је не ко-
ли бе, обла че ни у бе ле одо ре, хра ње ни и ле че ни. Та ко ђе, ма на сти ри 
су би ли је ди но ме сто за збри ња ва ње оста ре лих рат ни ка ко ји ни су 
има ли сво је по се де ни по ро ди це. Да кле, при ма на сти ри ма су би ле 
пр ве бол ни це за ле че ње ста нов ни штва, исто вре ме но ма на сти ри су 
би ли пр ви ста рач ки до мо ви. Ова ква уло га ма на сти ра би ла је мо-
гу ћа, јер су их по ди за ли вла да ри и обез бе ђи ва ли нов цем, ве ли ким 
ком плек си ма зе мље и се ли ма ко ја су вла да ри сво јом во љом до де-
љи ва ли ма на сти ри ма. Ујед но су кти то ри оба ве зи ва ли ма на сти ре 
да се ста ра ју о угро же ним ка те го ри ја ма ста нов ни штва. Та оба ве за 

32) Ми шел Лал ман, Исто ри ја со ци о ло шких иде ја - од по чет ка до Ве бе ра, том I, Заводза
уџбеникеинаставнасредства, Бе о град 2004, стр. 207-216.

33) По гле да ти о од но су цр кве и др жа ве, по себ но пре ма пра во слав ној и ње ном дру штве ном 
по ло жа ју, Ми лан Ра ду ло вић, Од нос др жа ве и вер ских за јед ни ца у Ср би ји у дру гој по ло-
ви ни 20. ве ка, Новасрпскаполитичкамисао,Анализе, год. 1, бр. 4, Бе о град 2005, стр. 
5-14.
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про из и ла зи ла је из по ве ља ко је су из да ва ли вла да ри, а ка сни је, де-
лат ност ма на сти ра би ла је по диг ну та на ни во за ко на што на ла зи мо 
у Ду ша но вом за ко ни ку из 1349. го ди не.34)

Ислам на ста је у сед мом ве ку но ве ере у Ара би ји. Осно ве 
ње го вог уче ња и со ци јал но по ли тич ке док три не на ла зи мо у Ку-
ра ну. Фи ло зо фи ја исла ма на сто ја ла је да у це ло сти уре ди жи вот 
ислам ских на ро да, у том кон тек сту од ре ђе не вред но сти од зна ча ја 
за со ци јал ну по ли ти ку за у зи ма ју ис так ну то ме сто. Та ко се у Ку-
ра ну ис ти че пра вед ност, до бро чин ство, ма те ри јал но по ма га ње, а 
за бра њу је се и осу ђу је не ва ља шти на, мр жња и бе стид на де ла. Ово 
уче ње ни је оста ло на по зи ци ја ма мо рал ног, већ ви ше од то га, пре-
та ка но је у прав ну нор му. Је дин ство мо рал них и прав них нор ми 
про из и ла зи ли су из то га што је Ку ран осно ва ду хов ног и све тов ног 
жи во та и ујед но је под ло га за по ли тич ку док три ну ислам ских зе-
ма ља. Ку ран по зи ва на до бро чин ство и чи ње ње до брих де ла, без 
раз ли ке на пол, а за уз врат до бро чи ни те љи ће за слу жи ти веч ни 
жи вот. Ве ро ва ње у бо га по Ку ре ну је оба ве за за сва ког чо ве ка. Да 
би чо век до ка зао по бо жност, ну жно је да, по ред оста лог, из љу ба-
ви пре ма бо гу да је од свог имет ка си ро ти њи, убо гим, пут ни ци ма 
и др. По моћ си ро ма шним про пи са на је у ви ду зе ка та, ра ма зан ско 
бај рам ског до при но са, са да ка, кур бан жр тве, от ку па, по ди за њем 
ва ку фа, има ре та, ка ра ван са ра ја и др.35)

Со ци јал но по ли тич ке док три не хри шћан ства36) и исла ма за-
сни ва ле су се, а та ква прак са је и да нас, на ми ло ср ђу као ду жно сти 
вер ни ка да чи не до бра де ла. При то ме ва ља на гла си ти да је ислам 
са став ни део прав них нор ми (ше ри јет ско пра во) и ко декс дру штве-
ног по на ша ња. Где до ми ни ра ислам, не рет ко у про шло сти у ше фу 
др жа ве би ла је сје ди ње на  све тов на и ду хов на лич ност што та квом 
дру штву да је те о крат ски ка рак тер. Да нас су ислам ске зе мље у по-
ли тич ком, прав ном и кул тур ном по гле ду у до број ме ри ево лу и ра-
ле, али је Ку ран још увек осно ва си сте ма вред но сти, па чак и у 
оним зе мља ма ко је су ци ви ли за циј ски за па же но на пре до ва ле. У 
по је ди ним зе мља ма до шло је до де ка ден ци је и пот пу ног вра ћа ња 
на пре ва зи ђе не ре ли гиј ске вред но сти. Ја ча ње фун да мен та ли зма не 
омо гу ћа ва раз вој са др жај не и ме тод ски бо га те со ци јал не по ли ти ке. 

34) Ви де ти ви ше о со ци јал ном ка рак те ру у Сред њо ве ков ној Ср би ји, аутор: Дра го слав Ко-
чо вић, Раз вој со ци јал не по ли ти ке Ју го сла ви је, УдружењестручнихрадникаСоцијалне
заштитеРепубликеСрбије, Дру го из да ње, Бе о град 2002. стр. 19-33.

35) Ви де ти бли же о то ме: Дра го слав Ко чо вић, Ре ли гиј ска уче ња - со ци јал не вред но сти ре-
ли гиј ских уче ња, Факултетполитичкихнаука, Бе о град 2010, стр. 209-233.

36) i vo jin Đu rić, Ph. D. Or to dox Re li gion in Ser bia and Con tem po rary Neo-li be ral Eco no mic Po-
licy, Политикологијарелигије, бр. 1/2007, год. 1  
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С дру ге стра не ди на мич на и са др жај на еко ном ска и кул тур на по ве-
за ност све та не за у ста вљи во про мо ви ше оне со ци јал не вред но сти 
ко је чи не сми сао и су шти ну на пред ног со ци јал ног жи во та и ва ља-
не со ци јал не по ли ти ке. Хри шћан ство је до ста ево лу и ра ло, ка ко  у 
по гле ду про ши ри ва ња под руч ја из ван ду хов ног, што је до ве ло до 
це па ња 1054. го ди не на пра во слав ну и ка то лич ку цр кву, та ко и у 
по гле ду од ба ци ва ња пре ва зи ђе них дог мат ских уче ња, не мо ра ла и 
раз врат но сти, што је до ве ло до ре фор ми зма 1517. го ди не. Ре фор-
ми зам се вра тио на ми ло ср ђе као нај ве ћу ду хов ну вред ност чо ве ка, 
а ујед но ре во лу ци о ни сао рад као бит ну ка те го ри ју ко ја од ре ђу је 
дру штве ни по ло жај чо ве ка. Све те про ме не усло ви ле су отва ра ње 
про сто ра за са др жај ни ју уло гу др жа ве у со ци јал ној по ли ти ци, ко ја 
је да нас ве о ма раз ви је на у свим ла и ци стич ким зе мља ма, и пред ста-
вља зна чај но под руч је др жав них ме ра и ак тив но сти.37)

СОЦИЈАЛНАПОВЕЉАИМОДЕЛИ
СОЦИЈАЛНЕПОЛИТИКЕУЕУ

Со ци јал на по ли ти ка на ни воу Европ ске Уни је ре гу ли са на је 
Со ци јал ном по ве љом, ко јом су ис так ну ти бит ни са др жа ји из до-
ме на ра да и рад них од но са, јед на ко сти пла ћа ња му шког и жен ског 
ра да, ду жи не рад ног вре ме на, ин фор ми са ња за по сле них, ста но ва-
ња, ле че ња, бри ге о угро же ним ка те го ри ја ма ста нов ни штва и др. 
Ово су оп шта пра ви ла ЕУ, али је исто вре ме но уте ме љен прин цип 
суп си ди јер но сти, што зна чи да се од ре ђе на пи та ња из до ме на со-
ци јал не по ли ти ке по ве ра ва ју нај ни жем ни воу ор га ни за ци је, ако се 
та ко мо гу нај е фи ка сни је уре ди ти и прак тич но оства ри ти. Да кле, 
на ци о нал не др жа ве су још увек кључ не у де лу со ци јал не по ли ти-
ке, ме сто су об ли ко ва ња, про гра ми ра ња и оства ри ва ња со ци јал них 
са др жа ја.38) Ти ме је очу ва на тра ди ци ја у овој обла сти, на шта је 
ин си сти ра ло ви ше зе ма ља по себ но В. Бри та ни ја. Со ци јал на сен зи-
бил нос и до вољ но ши рок про стор мо гу ћег прак тич ног де ло ва ња и 

37) О од но су др жа ве и цр кве , од но сно хри шћан ске цр кве и др жа ве, по себ но на европ ском 
про сто ру, по гле да ти бли же: Ми ро љуб Јев тић, Гло ба ли за ци ја Евро пе и ре ли ги ја,Српска
политичкамисао, бр. 4, Бе о град 2008.

38) Со ци јал на по ве ља је оп шти до ку мент ујед но основ ни за чи та ву ЕУ, али су још увек 
др жа ве чла ни це глав ни кре а то ри со ци јал не по ли ти ке што је оп ште при хва ће но. О зна-
ча ју на ци о нал не со ци јал не по ли ти ке у ЕУ, Дрен ка Ву ко вић ка же “До са да шњи про цес 
европ ских ин те гра ци ја ни је у аде кват ној ме ри пра ћен је дин стве ним ме ра ма у обла сти 
со ци јал не по ли ти ке, ко ја је и да ље у над ле жно сти др жа ва чла ни ца Европ ске уни је”. 
Сту ди ја:Со ци јал на по ли ти ка у про це су европ ских ин те гра ци ја, Фа кул тет по ли тич ких 
на у ка, чла нак Дрен ке Ву ко вић, Европ ски со ци јал ни мо дел - кон ти ну и тет и про ме не, 
Бе о град 2006, стр. 13-29.
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ор га ни зо ва ња по себ но су до шли до из ра жа ја у Швед ској, Фин ској, 
Бел ги ји, где су ве ли ка из два ја ња за не за по сле не, оста ре ле осо бе, 
ин ва ли де, обра зо ва ње и здрав ство.39) Да кле, у ЕУ је на сце ни чи-
та ва па ле та со ци јал но по ли тич ке ра зно ли ко сти ко ја нам омо гу ћа ва 
гру пи са ње зе ма ља са ста но ви шта не ких по себ но сти – спе ци фич-
ног обе леж ја. 

Ве ли ка Бри та ни ја и Ир ска чи не ли бе рал ну гру пу ко ја ну ди 
огра ни че но обез бе ђи ва ње со ци јал не си гур но сти, од но сно со ци јал-
ном за шти том об у хва ћен је са мо онај део ста нов ни штва ко ји ни је 
у ста њу да соп стве ним ра дом обез бе ди за до во ља ва ње сво јих по-
тре ба. На гла сак је на за шти ти си ро ма шних и за шти ти од ри зи ка 
си ро ма штва, без на ме ре да до ђе до дру штве не про мо ци је, од но сно 
вер ти кал не по кре тљи во сти овог сло ја дру штва. Оста ли, из ван овог 
кон ти ген та по пра ви лу су у бо љој ма те ри јал ној по зи ци ји и сво је 
со ци јал не ри зи ке ре гу ли шу кроз оси гу ра ва ју ће фон до ве, од но сно 
при ват не аран жма не и кроз рад ни од нос са по сло дав цем. У овим 
зе мља ма тр жи ште је до ми нан тан про стор на ко ме се ре гу ли шу 
над ни це, др жа ва кон тро ли ше раст со ци јал них рас хо да и под сти че 
при ват не аран жма не кроз по ре ску по ли ти ку. 

Швед ска, Фин ска, и Дан ска чи не со ци јал де мо крат ску гру пу, 
где је те жи ште на сма њи ва њу раз ли ка у до хот ку, а со ци јал ни си-
сте ми у овим зе мља ма по чи ва ју на прин ци пу да сви гра ђа ни без 
раз ли ке има ју пра во на со ци јал ну си гур ност од ве ли ког бро ја еко-
ном ских и со ци јал них ри зи ка. У овом де лу на гла сак је на обез бе ђи-
ва њу услу га гра ђа ни ма а не на нов ча ним да ва њи ма – тран сфе ри ма. 

Не мач ка, Фран цу ска, Аустри ја и Бел ги ја чи не кор по ра ти ви-
стич ку гру пу ко ју од ли ку ју про гра ми усме ре ни пре ма од ре ђе ним 
вр ста ма за ни ма ња и њи хо вим рад ним ме сти ма. Про гра ми се фи-
нан си ра ју кроз пре ми је ко је за по сле ни пла ћа ју углав ном ко лек тив-
но. Ов де су ве зе из ме ђу до при но са и бе не фи та ве ће не го код ли бе-
рал них и со ци јал де мо крат ских гру па зе ма ља. Син ди ка ти с јед не и 
по сло дав ци с дру ге стра не игра ју ве о ма ва жну уло гу.

Ита ли ја, Шпа ни ја, Пор ту га ли ја и Грч ка чи не ме ди те ран ску 
гру пу ко ја је пре по зна тљи ва по не по сто ја њу кла сич не мре же со-
ци јал не за шти те у сми слу обез бе ђи ва ња ми ни му ма при хо да за по-
је дин це. За пра во др жа ве из ове гру пе на гла сак да ју на по ро ди цу 
као основ ну је ди ни цу со ли дар но сти. Пен зи је су ре ла тив но ви со ке 
и пред ста вља ју ва жан по ли тич ки чи ни лац у пред из бор ним ак тив-
но сти ма као и ду жи на ста жа за оства ри ва ње пра ва по осно ву  оси-

39) По гле да ти ви ше о то ме, Жар ко Ри стић, Со ци јал на еко но ми ја, ЕкономскифакултетБе
оград, Бе о град 2001, стр. 29.
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гу ра ња (го ди не ста жа и ста ро сти за од ла зак у пен зи ју). Из ме не у 
де лу пен зи о ног оси гу ра ња по себ но у Грч кој, то ком про те кле го ди-
не иза зва ле су пра ву бу ру не за до вољ ства ста нов ни штва, од но сно 
за по сле них.

Ис точ но–европ ске зе мље, при мље не у ЕУ чи не по себ ну 
гру пу пост-тран зи ци о них зе ма ља упр кос ме ђу соб ним раз ли ка ма. 
Ме ђу њи ма по сто ји ве ли ка слич ност за хва љу ју ћи ра ни јем со ци-
ја ли стич ком на сле ђу до пу ње ним но вим тр жи шним вред но сти ма. 
Та ко се со ци јал но-по ли тич ко об ли ко ва ње од ви ја на би змар ко вом 
мо де лу со ци јал ног оси гу ра ња, уни вер за ли зму, ега ли те ри зму, ре ди-
стри бу ци ји и тр жи шној ори јен та ци ји.40) 

Ме ђу чла ни ца ма ЕУ у де лу со ци јал них си сте ма по сто је за-
па же не раз ли ке у по гле ду над ле жно сти од ло кал ног, сред њег до 
цен трал ног ни воа. Та ко је со ци јал на по ли ти ка у скан ди нав ским зе-
мља ма у до број ме ри де цен тра ли зо ва на и нај ве ћи део со ци јал них 
ин пу та  обез бе ђу ју се на ре ги о нал ном и ло ка лом ни во. Та ко ђе, у 
Не мач кој, Аустри ји, Бел ги ји, Шпа ни ји, Ита ли ји, В. Бри та ни ји ре-
ги о нал ни (сред њи) ни во има до ми нант ну уло гу у осми шља ва њу 
и оства ри ва њу со ци јал не по ли ти ке. С дру ге стра не цр ква и ње на 
прак тич на ак тив ност, од но сно со ци јал на ак ци ја пре ма угро же ним 
ка те го ри ја ма ве о ма је за па же на. 

НАЧИНОДЛУЧИВАЊА
ИПОДЕЛАНАДЛЕЖНОСТИ

Со ци јал ни си сте ми у раз ви је ним зе мља ма, по себ но у зе мља-
ма чла ни ца ма ЕУ ни су са мо ре зул тат ко хе рент ног пла на дру штве-
ног об ли ко ва ња, већ су ре зул тат ду го трај них ин сти ту ци јал них 
про ме на.41) На рав но, у об ли ко ва њу мо де ла не из бе жан је по ли тич-

40)  “И по ред свих ра зно ли ко сти у ме тод ском при сту пу, нај че шће се на во де: ан гло сак сон-
ски (ли бе рал ни) мо дел - Ве ли ка Бри та ни ја, Ир ска; скан ди нав ски (со ци јал де мо крат ски) 
мо дел - Швед ска, Нор ве шка, Дан ска; кон ти нен тал но-европ ски (кор по ра ти ви стич ки) 
мо дел - Не мач ка, Фран цу ска, Бел ги ја, Аустри ја; ју жно е вроп ски (кор по ра ти ви стич ки, 
са тра ди ци о нал но зна чај ном уло гом по ро ди це) мо дел - Грч ка, Ита ли ја, Пор ту га ли ја, 
Шпа ни ја. По след њих го ди на по себ но се из два ја мо дел зе ма ља у тран зи ци ји (бив ших 
со ци ја ли стич ких), од ко јих је 10 но вих чла ни ца ЕУ”. Сту ди ја: Со ци јал на по ли ти ка у 
про це суевропскихинтеграција, чла нак: Дрен ке Ву ко вић, Европ ски со ци јал ни мо дел - 
кон ти ну и тет и про ме не,ФПН, Бе о град 2006, стр. 15.По сто ји и низ дру гих  гру пи са ња 
ко ја у осно ви по ла зе од об у хва та по пу ла ци је, ни воу за шти те и пре ма вр сти ри зи ка. По-
гле да ти ви ше о то ме: На та ли ја Пе ри шић, Вред но сни аспек ти кла си фи ка ци ја со ци јал них 
др жа ва, ча со пис Социјалнамисао, бр. 4. Бе о град 2009., На та ли ја Пе ри шић, Европ ски 
со ци јал ни мо де ли, ФПН,Бе о град 2007.

41) Ви ди ви ше о то ме: Дра го слав Ко чо вић, Со ци јал но оси гу ра ње, ФПН, Бе о град 2005, стр. 
26-32.
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ки фак тор јер су за кон ски про јек ти и ре ше ња увек по ли тич ки на-
гла ше ни и обо је ни. Због то га на со ци јал ну по ли ти ку бит но ути чу: 
прин цип ефи ка сно сти, по ли тич ка ло ги ка и по ли тич ки ком про ми-
си. Из со ци јал но по ли тич ке пер спек ти ве Евро па рас по ла же струч-
но-кре а тив ним ка дром, про дук тив ним ре ше њи ма, по тро шач ком 
кул ту ром и др. Европ ска за јед ни ца ин те гри ше “оп ште при хва ће не 
вред но сти, као што су ин ди ви ду а ли зам и ко лек ти ви зам, пред у-
зет ни штво и со ци јал ни по ре дак, као и са рад ња др жа ве и би зни са, 
вла де и син ди ка та, и рад ни ка и ме на џе ра”.42) Уз то Евро па је увек 
ис по ља ва ла ве ћи сте пен со ли дар но сти и со ли дар не бри ге за не за-
по сле не, си ро ма шне, обо ле ле, бес кућ ни ке и дру ге угро же не ка те-
го ри је.43)

Мо де ли у со ци јал но-по ли тич ким си сте ми ма у овим зе мља ма 
има ју де цен тра ли зо ван и цен тра ли зо ван ка рак тер. Ма да се ови мо-
де ли ме ђу соб но пре пли ћу и те шко их је рас по зна ти, али се мо ра ју 
има ти у ви ду при ли ком ана ли зе вер ти кал не над ле жно сти ин сти ту-
ци ја и из град ње со ци јал них уста но ва.

Су шти на децентрализованог со ци јал ног си сте ма је у то ме 
што ло кал ни ни во, од но сно со ци јал не ин сти ту ци је до но се бит не 
од лу ке из до ме на оби ма пра ва, ор га ни за ци је снаб де ва ња и нов ча-
них фи нан си ра ња. Да кле, у овом слу ча ју ло кал на са мо у пра ва има 
над ле жност у пот пу но сти. Централизован со ци јал ни си стем је  
уни фор ман по пра ви ма, ор га ни за ци ји, над ле жно сти и фи нан си ра-
њу, с тим што се у прак тич ном сми слу осла ња на ло кал не ор га не 
цен трал них ин сти ту ци ја. У овом  слу ча ју ло кал на са мо у пра ва не ма 
го то во ни ка квих над ле жно сти.

Кроз ло кал но од лу чи ва ње о бит ним со ци јал ним пи та њи-
ма умно го ме се за до во ља ва ју ра зно вр сне по тре бе љу ди, од но сно 
по тре бе ста нов ни ка да те со ци јал не сре ди не. На тај на чин спе ци-
фич ност со ци јал не сре ди не до ла зи до из ра жа ја и по тре бе ње них 
жи те ља. По ред то га пред но сти овог си сте ма су и у то ме што је кон-
тро ла по ли ти ча ра и др жав них по сло ва ефи ка сни ја. Ста нов ни штво 
у овом слу ча ју не по сред ни је из ра жа ва свој ин те рес и по тре бе, а 
кон тро ла утро шка сред ста ва до ступ ни ја и бо ља и ја сни је се ви ди 
упо тре ба соп стве них сред ста ва гра ђа на. Ме ђу тим, ло кал ном ни воу 
због огра ни че них фи нан сиј ских из во ра мо гу не до ста ја ти по треб на 
сред ства за со ци јал не по тре бе, пре ти ри зик од не по ти зма и ко руп-
ци је што је на ло кал ном ни воу го то во увек при сут но.

42) Жар ко Ри стић, Со ци јал на еко но ми ја, ЕкономскифакултетБеоград, Бе о град 2001, стр. 
29.

43) Isto.



СПМброј3/2011,годинаXVIII,свеска33. стр.267-288.

284

Ка да од лу чу је цен трал на власт он да су ре ше ња уни форм на 
и не по зна ју спе ци фич но сти сре ди не, гра ђа ни има ју јед на ка пра ва 
и јед на ки су без раз ли ке пред за ко ном. Фи нан си ра ње со ци јал них 
функ ци ја са цен трал ног ни воа га ран ту је нео п ход ну со ли дар ност 
из ме ђу не јед на ко раз ви је них ло кал них за јед ни ца и ти ме обез бе-
ђу је јед на кост со ци јал них по тре ба на це лом про сто ру др жа ве. У 
су прот ном по сто ји опа сност да со ци јал не по тре бе бу ду не јед на ко 
за до во ље не у раз ли чи тим сре ди на ма. Ме ђу тим, због раз ли ка у сте-
пе ну раз ви је но сти ло кал них за јед ни ца, од но сно оп шти на не рет ко 
се до жи вља ва ју као не пра вед не и као кр ше ње пра ва гра ђа на на јед-
нак по ло жај.

Из град ња со ци јал них си сте ма са по зи ци је над ле жно сти и 
од лу чи ва ња је очи глед но сло же на, због то га у са вре ме ном све ту 
вла да ве ли ко од сту па ње и ве ли ке су раз ли ке у над ле жно сти и вер-
ти кал ној по де ли со ци јал них функ ци ја. Упр кос ова квој сло же но сти 
ипак по сто је не ке ком по нен те со ци јал не по ли ти ке за ко је у ЕУ ве-
ру ју да се мо гу бо ље ор га ни зо ва ти на јед ном или дру гом ни воу. 
На при мер, фи нан сиј ска да ва ња ста нов ни штва као што су де чи ји 
и по ро дич ни до да ци, со ци јал на по моћ си ро ма шни ма, бо ље је ор-
га ни зо ва ти на др жав ном ни воу. На овај на чин, цен трал ни др жав-
ни си стем гра ђа ни ма обез бе ђу је јед на ка пра ва и ујед но пре ва зи-
ла зи про блем не јед на ке раз ви је но сти оп шти на и ре ги о на. С дру ге 
стра не со ци јал не услу ге је на бо ље пре пу сти ти ло кал ном ни воу и 
ло кал ним вла сти ма, јер ов де до ла зи до из ра жа ја ин фор ми са ност 
и ис по ља ва ње ло кал них по тре ба и при о ри те та. Ова два при сту па 
су уоби ча је на у зе мља ма ЕУ, на и ме цен трал на власт уре ђу је фи-
нан сиј ске тран сфе ре, а ло кал на за јед ни ца со ци јал не услу ге. Око 
уста но ва за сме штај по је ди них ка те го ри ја ста нов ни штва не по сто-
ји са гла сност о нај е фи ка сни јем ни воу, те су ми шље ња по де ље на а 
прак са је ме шо ви та. Та ко да су ове уста но ве не где у над ле жно сти 
цен трал не вла сти, а не где у до ме ну ло кал не вла сти. У но ви је вре ме 
у ЕУ при ват ни сек тор се све ви ше укљу чу је у снаб де ва њу гра ђа на 
со ци јал ним услу га ма, што отва ра пи та ње по де ле функ ци ја у со-
ци јал ној за шти ти из ме ђу др жа ве и при ват ног сек то ра. При ват ни 
сек тор је обич но пру жа лац сва ко днев них со ци јал них услу га, а њих 
на ру чу је, ре гу ли ше и фи нан си ра јав ни сек тор. Да кле, из ме ђу пру-
жа о ца услу га – ло кал ног ни воа и на ру чи о ца и фи нан си је ра – др-
жав ног ни воа пер ма нент но се гра ди, об ли ку је и одр жа ва ве за ко ја 
се по сво ме са др жа ју и оби му ме ња са гла сно со ци јал ним по тре ба-
ма и ма те ри јал ним мо гућ но сти ма, мо ћи цен трал не др жа ве од о зго 
и ути ца ја (по тре ба) гра ђа на од о здо (ло кал не сре ди не).
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Без об зи ра на на чин од лу чи ва ња за јед нич ка ка рак те ри сти ка 
со ци јал не по ли ти ке ЕУ је у до ме ну обез бе ђи ва ња со ци јал не си-
гур но сти,  у се би са др жи нов ча на да ва ња и пру жа ње услу га. Нов-
ча на да ва ња има ју за циљ да де ли мич но или у це ло сти на док на де 
оства ри ва ни до хо дак из гу бљен услед со ци јал них ри зи ка: бо ле-
сти, по вре да на ра ду, ста ро сти, ма те рин ства или не за по сле но сти. 
Пра ва на нов ча ну на кна ду оства ру ју се по осно ву за по сле но сти, 
уни вер зал них про гра ма и про гра ма усло вље них ви си ном при хо да 
оси гу ра ни ка. Пра ва по осно ву за по сле но сти (ра да) су основ за од-
ре ђи ва ње ви си не да ва ња. Пра ва по осно ву уни вер зал них про гра ма 
пред ви ђа ју јед на ка да ва ња за све без об зи ра на до хо дак, за по сле-
ност и при хо де оси гу ра ни ка. Про гра ми усло вље ни ви си ном при-
хо да, об у хва та ју са мо ко ри сни ке до од ре ђе не ви си не при хо да, што 
зна чи да су ови про гра ми у ства ри ме ре со ци јал не си гур но сти ко је 
су ујед но сво је вр сна до пу на со ци јал ног оси гу ра ња. До пу на су из 
раз ло га што на кна да по осно ву оси гу ра ња ни је до вољ на да обез-
бе ди за до во ља ва ње по тре ба оси гу ра ни ка. Да ни је ових про гра ма 
за ко је се у прак си ЕУ из два ја 28,5% дру штве ног про из во да (од 
то га 63,5% од ла зи на пен зи је и здрав ство, а оста ло на ме ре со ци-
јал не си гур но сти) ве ли ки број оси гу ра ни ка на шао би се у ста њу 
ре ла тив ног си ро ма штва (око 40% до ма ћин ста ва). Упра во ме ра ма 
(про гра ми ма) ко ји до пу ња ва ју не до вољ ност на кна да (пен зи ја) по 
осно ву оси гу ра ња спре ча ва се си ро ма штво и оно од 40% па да на 
17% до ма ћин ста ва.

DragoslavKocovic

THEINFLUENCEOFRELIGION
ONSOCIALPOLICYINTHEEUROPEANUNION

Summary
In the post-war pe riod (sin ce the mid dle of the XX cen tury), the 

Euro pean ter ri tory has been co ve red by dyna mic and very com pre hen-
si ve chan ges in all sphe res of so cial li fe. The pa per shows di lem mas 
thro ugh which the EU has pas sed in terms of de ter mi na tion of the sta-
tus of re li gion in this ter ri tory. Na mely, the re we re so me di scus si ons 
on whet her Chri sti a nity as the do mi nant re li gion in Euro pe sho uld be 
the of fi cial re li gion of the Union or not. The opi ni ons we re di vi ded, but 
the at ti tu de that re li gi o us af fi li a tion is a per so nal thing of each in di vi-
dual pre va i led, which me ans that everyone has the right and fre e dom 
to chan ge the ir re li gi o us af fi li a tion. It is cer tain that the cre a tors of the 
Euro pean mo del of uni ting co un tri es had in mind the sig ni fi can ce of 
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re li gi o us to le ran ce and free cho i ce of be li e vers as an es sen tial fac tor of 
pe a ce ful and sta ble de ve lop ment in the ter ri tory of the Euro pean Union.  
Key words: Euro pean Union, re li gion, so cial, wel fa re, Chri sti a nity, Islam, 

mo dels, encycli cal, cen tra li sed, de cen tra li sed.
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Resume
The dyna mics and con tents of tho se chan ges ha ve been un der 

sig ni fi cant in flu en ce of the va lu es che ris hed by Euro pe: free mo ve ment 
of la bo ur, ca pi tal, pe o ple, ide as, po li ti cal and re li gi o us fre e doms and 
ot her va lu es that are still be ing sha ped and syste ma ti zed, thus gra du-
ally be co ming a ru le and li festyle in Euro pe which is re pre sen ted in the 
form of the Euro pean Union as the ge ne rally known ini ti a tor and cen tre 
of gat he ring of Euro pean co un tri es, which be gan with the Euro pean 
Coal and Steel Com mu nity, i.e. the Tre aty of Ro me and which has so 
far been de ve lo ped in to the mo dern form of to day’s Com mu nity (EU) 
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con si sting of 27 co un tri es. This pa per tends to con si der vi si ble, less 
vi si ble and hid den in flu en ces of re li gi o us phi lo sophy and its (church) 
prac ti ce, i.e. the in flu en ces of its va lu es on sha ping se cu lar com mu ni-
ti es in the Euro pean ter ri tory. The emp ha sis is pla ced on tho se va lu es 
that ma ke the ba sis of so cial li fe and re pre sent the fo un da tion va lu es of 
so cial po licy. Work, hu ma nism, fre e dom, so li da rity and so cial ju sti ce 
per me a te re li gi o us doc tri nes, i.e. the se va lu es ma ke the re li gi o us cre-
do which ma kes the ba sis for sha ping hu man be ha vi o ur of in di vi du als, 
gro ups and who le com mu ni ti es and which is, thro ugh the ela stic spi rit 
of po li tics, im ple men ted in to a le gal norm or le gal so lu ti ons. The main 
cha rac te ri stics of the Euro pean Union: so cial va lu es that re sul ted from 
the re li gi o us phi lo sophy of Chri sti a nity and Islam as the most in flu en-
tial doc tri nes in this ter ri tory, so cial-po li ti cal prac ti ce in which work, 
hu ma nity, fre e dom, so li da rity and so cial ju sti ce are re cog ni zed as well 
as tho se va lu es that shi ne from them - duty, hu ma nity, mo ral be ha vi o ur, 
re spon si bi lity, self-re spon si bi lity, etc. are pre sen ted rat her il lu stra ti vely. 

* Овај рад је примљен 7. јула 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. августа 2011. године.
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