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Пре о вла ђу ју ћа ка рак те ри

сти ка са вре ме ног до ба у ко
ме жи ви мо су бр зе и уче ста ле 

про ме не, сва ко днев но се по ја
вљу ју но ви фак то ри ко ји ути чу 
на флук ту а ци ју уну тра шњих и 
ме ђу на род них од но са, а ста
ри до би ја ју но ве уло ге. Упа ри
мо ли ово са спе ци фич но шћу 
тре нут ка у ко ме жи ви мо – по
нов ним фор ми ра њем мул ти по
лар ног све та и по сте пе ним на
пу шта њем ста рог уни по лар ног 
по рет ка, као и свет ске еко ном
ске кри зе ко ја је уз др ма ла са
ме те ме ље свет ског еко ном ског 
си сте ма, схва та мо маг ни ту ду 
ин сти ту ци о нал них и не ин сти
ту ци о нал них иза зо ва ко је ове 
про ме не на ме ћу. Ово по го то во 
ва жи за Ср би ју, услед ње ног 
спре ци фич ног ге о граф ског по
ло жа ја, тран зи ци о ног ка рак те ра 
дру штва, и нај по сле не ре ше ног 
пи та ња гра ни ца. Овај рад упра
во по ку ша ва да згра би ак ту ел ни 
тре ну так, ста ви га под на уч ни 
спе ку лум и са ге о по ли тич ког 
ста но ви шта ана ли зи ра нај ре ле
вант ни је из во ре ути ца ја свет ске 
и ре ги о нал не по ли ти ке, ин те
гра ци о не про це се као и њи хов 
од раз на срп ско дру штво. 
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ДЕ МО КРА ТИ јА  
И ПО ЛИ ТИч КЕ  
ТЕн ДЕн цИ јЕ У 

 СВЕ ТУ

Овај део мо но гра фи је са др
жи два кључ на сег мен та. Пр ви 
је кри ти ка стрикт но ли бе рал
ног мо де ла де мо кра ти је ко ји се 
за го ва ра на За па ду као је ди ни 
пра ви мо дел, и чи ја прак тич на 
ре а ли за ци ја че сто слу жи као 
ме ри ло ци ви ли зо ва но сти од
ре ђе не др жа ве. Ово је си стем 
ко ме и Ср би ја те жи а ње го ва 
до след на им пле мен та ци ја је 
пред у слов ње них ин те гра ци о
них про це са. Дру ги је кри ти ка 
др жа ве узо ра и из во ра овог мо
де ла де мо кра ти је као и ње ног 
плав ног про па га то ра, САДа, 
као и ње них прак тич них не до
ста та ка у спро во ђе њу оно га за 
шта се у на че лу за ла же.

Глав не ма не ли бе рал не де
мо кра ти је су дру штве на и по
ли тич ка до ми на ци ја круп ног 
ка пи та ла, пред ност кван ти те
та над ква ли те том, пот пу но 
ин ди ви ду ал ни ка рак тер ко ји 
мар ги на ли зу је со ли дар ност. 
Да би се би обез бе ди ли но вац 
за из бор не кам па ње, од но сно 
свој до ла зак или оп ста нак на 
вла сти, по ли ти ча ри се окре ћу 
круп ном ка пи та лу. чак у 94% 
слу ча је ва по бе ђу је кан ди дат са 
ску пљом кам па њом. Ово во ди 
не са мо на ру ша ва њу де мо крат
ског прин ци па већ пред ста вља 
и уро ђе но ен тро пиј ско стре
мље ње ли бе рал ног по рет ка ка 

еро зи ји вред но сног си сте ма у 
по ли ти ци. Осла ња ње на сна гу 
кван ти те та под ра зу ме ва да се 
ка те го ри је по пут пра вич но сти, 
ко је су уте ме љи ва не ве ко ви ма, 
по ку ша ва ју од ре ди ти арит ме
тич ком сре ди ном. Ово за јед но 
до во ди до ка дров ске кри зе у 
ин сти ту ци ја ма, на по ли тич ке 
функ ци је сту па ју на род ни ла
скав ци и де ма го зи. Ру ски ми
сли о ци сма тра ју да де мо кра ти
ја ва ља но функ ци о ни ше са мо 
уко ли ко про из во ди ари сто крат
ску, то јест ква ли та тив но су пер
и ор ну, ели ту ко ја мо же да во ди 
др жа ву на нај бо љи мо гу ћи на
чин. А за ово је ну жна ре фор
ма др жав них ка дро ва, пре све га 
на ду хов ном пла ну. на кра ју се 
и су ми ра ју пред ло зи за оп шту 
ре фор му де мо крат ског си сте
ма. Они укљу чу ју со ци јал не, 
ре ди стри бу тив не оба ве зе за 
ка пи та ли сте, вра ћа ње етич ких 
по сту ла та у по ли ти ку, дру га чи
ји, ве ћин ски из бор ни мо дел ко
ји би ума њио уло гу пар тиј ске 
би ро кра ти је, об но ву дру штве
не со ли дар но сти и ду ха са бор
но сти, од ба ци ва ње ве штач ког 
„ка ле мље ња“ ту ђих де мо крат
ских обра за ца ко ји не од го ва ра
ју ло кал ним спе ци фич но сти ма, 
и на кра ју све у куп ну ду хов ну и 
вред но сну об но ву. 

Што се ти че са мих САД, 
нај у пе ча тљи ви ја кри ти ка ауто
ра је она о њи хо вој са рад њи са 
на ци сти ма по сле дру гог свет
ског ра та, укљу чу ју ћи ССов
це, чла но ве Ге ста поа, и бив ше 
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рат не зло чин це, ко ји су сви би
ли упо шље ни од стра не цИАе, 
а про тив у та да шњег СССРа. 
Ово раз ма тра ње је под стак ну
то од би ја њем САДа да по др
жи ре зо лу ци ју ГС Ун о за бра
ни про сла вља ња фа ши зма из 
2010. го ди не, око ко је су се чак 
и Иран и Изра ел сло жи ли. Та
ко ђе се скре ће па жња на уну
тра шње де ло ва ње екс трем них 
исла ми ста уну тар САДа ко ји 
те же уво ђе њу ше ри ја та.

СА ВРЕ МЕ нИ  
ДЕЗ Ин ТЕ ГРА цИ О нИ  

ПРО цЕ СИ У  
ДР ЖА ВА МА  

И ГЛО БА ЛИ ЗА цИ јА

„Sta te fa i ling“ је дез ин те гра
ци о ни про цес у др жа ва ма XX 
ве ка, ко ји под ра зу ме ва под ба
ци ва ње др жа ве у обављaњу јед
не или ви ше сво јих су ве ре них 
функ ци ја, а ко ји на ста је усред 
уну тра шњих про тив реч но сти 
или се па ра ти стич ких тен ден
ци ја. Узро ци ово ме мо гу би ти 
де мо граф ске, еко ном ске или 
по ли тич ке при ро де. Др жа ве су 
пре све га по ли тич ке за јед ни
це, а гра ђа не у за јед ни ци одр
жа ва та ко зва ни пре кла па ју ћи 
кон сен зус, нај че шће ис пу њен 
не ком вр стом иде о ло ги је или 
иде је, за сно ва не на ра зним фак
то ри ма од ре ли ги је до ра ци о
нал но сти. Гра ђа нин пре вас ход
но мо ра до жи вља ва ти др жа ву 
као сво ју, су штин ски, не са мо 
фор мал но. не ки од број них ин

ди ка то ра овог не га тив ног про
це са су и ни зак ни во су ве ре
но сти, де мо кра ти је, без бед но
сти, ефи ка сно сти ин сти ту ци ја, 
ло ше функ ци о ни са ње прав ног 
и еко ном ског си те ма и ви сок 
ни во ко руп ци је. Про цес „sta te 
fa i ling“а, во ди ста њу ано ми је, 
ово ста ње под ра зу ме ва не мо
гућ ност дру штва да се ре про
ду ку је, гу бље ње иден ти те та и 
ста бил но сти. Она се обич но ја
вља у две фа зе – пр ва је по ја ва 
кри зе ко ја из ба цу је гра ђа не из 
сво јих уста ље них дру штве них 
уло га и ста ту са, а дру га је фа
за де ли ги ти ми за ци је, од но сно 
уру ша ва ње си сте ма вред но сти 
ко ји да је ле ги ти ми тет нор ма
тив ном по рет ку. Услед ге не рал
них гло ба ли за ци о них трен до ва 
ка да јед на др жа ва за пад не у ово 
ста ње са свим је мо гу ћа по ја ва 
„до ми но ефек та“, од но сно пре
ли ва ња кри зе на дру ге др жа ве, 
ова ко не што смо мо гли ви де ти 
у прак си за вре ме „Арап ског 
про ле ћа“. Ова ко осла бље на зе
мља по ста је из вор не ста бил но
сти, уто чи ште за кри ми нал це и 
те ро ри сте, и ге не ра тор из бе гли
ца. Да су ова за па жа ња ауто ра 
ва лид на још јед ном се мо же ви
де ти у не дав ној арап ској кри зи, 
а по го то ву на при ме ру Ли би је, 
ко ја је по сле па да ре жи ма Га
да фи ја по ста ла без бед но сно 
тру сно под руч је. За оп ста нак 
др жа ве и из бе га ва ње ано ми је 
кљу чан је па три от ски и на ци о
нал ни осе ћај гра ђа на, и прав на 
свест др жав ни ка спо соб ног да 
ослу шку је по тре бе свог на ро да.
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СР БИ јА  
И ЕВРОП СКА УнИ јА

Ауто ри на за ни мљив на чин 
при ла зе ана ли зи пер спек ти ве 
срп ских евро ин те гра ци ја, раз
ма тра ју ћи ко је ста но ви ште има
ју во де ће и оне ма ње ути цај не 
чла ни це Уни је пре ма Ру си ји, 
ва жном стра те шком парт не ру 
Ср би је, и пи та ју ћи се ко је би 
по сле ди це Ср би ја има ла при
хва та ју ћи ту по ли ти ку. 

САД су по сле дру гог свет
ског ра та по сма тра ле Евро пу 
као мо сто бран ру ском ути ца ју, 
те и да нас не одо бра ва ју пре те
ра но при бли жа ва ње ова два ен
ти те та. нај ја ча ка ри ка са рад ње 
је оства ре на из ме ђу не мач ке и 
Ру си је за вре ме кан це ла ра Шре
де ра, иако до ла ском на власт 
Ан ге ле Мер кел се оче ки ва ло 
да ће ови од но си за хлад не ти, 
оства ре на по слов на парт нер
ства и еко ном ски ин те ре си ни
су то до зво ли ли. У пе ри о ду 
свет ске еко ном ске кри зе роб на 
раз ме на из ме ђу ова два ре ги о на 
је по ра сла, чи не ћи их ме ђу соб
но још зна чај ни јим. Ме ђу тим 
упр кос овим очи глед ним бе не
фи ти ма и да ље се ја вља ју пре
пре ке не кој бли жој са рад њи. 
Ин ди ка тив но је да ове пре пре ке 
углав ном по ти чу од ЕУ, би ло да 
се ра ди о усло вља ва њи ма при
вр же но сти ли бе рал ном мо де лу 
де мо кра ти је, еко ном ским зах те
ви ма по пут ни жих це на наф те и 
га са, или пре вас ход но су ко би ма 
око ути ца ја у бив шим со вјет
ским ре пу бли ка ма (по пут пи та

ња Укра ји не, Гру зи је, Тран сни
стри је, бал тич ких зе ма ља...). 

Од но си ко је има ју но ве чла
ни це Уни је пре ма Ру си ји, по
го то ву оне из бив ше со вјет ске 
зо не ути ца ја има ју још из ра же
ни је не га ти ван ка рак тер. Пољ
ска се све срд но тру ди да бив ше 
со вјет ске ре пу бли ке при бли жи 
нА ТОу, а из ра зи та ан тиру ска 
ат мос фе ра је пре о вла да ва ла за 
вре ме вла сти бра ће Ка чин ски. 
Пољ ска је за јед но са САДом, 
пру жа ла зна чај ну фи нан сиј ску 
по моћ ан тиру ском не вла ди
ном сек то ру, тру ди ла се и да 
се би при бли жи Укра ји ну же ле
ћи да ис ко ри сти ње ну јеф ти ну 
рад ну сна гу. Ли тва ни ја пру жа 
све срд ну по др шку Гру зи ји, а 
по ку ша ли су и да спре че град
њу га со во да „Се вер ни ток“, ко
ји за о би ла зи те ри то ри ју Ли тва
ни је. Есто ни ја је чак по че ла да 
сла ви бив ше бор це СС ди ви зи ја 
као бор це за сло бо ду про тив со
вјет ске оку па ци је. А Ле то ни ја 
ус кра ћу је број на гра ђан ска пра
ва свом ру ском ста нов ни штву. 
Ма ђар ска је та ко ђе ло би ра ла 
за ула зак Укра ји не и Гру зи је у 
нА ТО, иако су их соп стве ни 
еко ном ски ин те ре си окре та ли 
ис то ку. Ру мун ски из ра зи то не
га тив ни став је по сле ди ца су
ко ба око Мол да ви је и одво је ног 
Прид не стро вља. 

Има ју ћи све прет ход но из
не то у ви ду, а ако се на то до
да и европ ска ак тив на по др шка 
ко сов ској не за ви сно сти, као и 
не ста бил ност и не из ве сност 
суд би не са ме ЕУ, ства ра ју се 
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објек тив ни раз ло зи за из ра зит 
евро скеп ти ци зам.

СПЕ цИ ФИч нО СТИ  
СА ВРЕ МЕ нОГ БУн ТА

У овом де лу ауто ри Ми ло
ше вић и Ђу рић раз ма тра ју то
ко ве тур бу лент них по ли тич ких 
про ме на, на ро чи то оних пра
ће них на си љем, ка ко у на шем 
не по сред ном окру же њу та ко и 
ван ње га. Ко ри шће ње вир ту ел
ног ин фор ма ци о ног про сто ра 
и ње го вих апли ка ци ја, је но ви 
спе ци фи кум у овим по кре ти
ма, ко ји је ну жно раз мо три ти 
као фак тор ути ца ја на дру штве
на зби ва ња. У Егип ту и Ту ни су, 
ко ор ди на ци ја про те ста на та, ме
сто и вре ме њи хо вих оку пља ња 
и по кре та об ја вљи ва ни су пу
тем ин тер не та, по го то во дру
штве них мре жа по пут Феј сбу ка 
и Тви те ра. Док је власт у Ту
ни су по ку ша ла да оне спо со би 
ко му ни ка ци ју де мон стра на та 
бло ки ра њем при сту па од ре ђе
ним сај то ви ма, у Егип ту је бло
ки ран рад ин тер нет про вај де ра, 
са дру ге стра не САД је по зи вао 
на сло бо ду ко ри шће ња ин тер
не та. Мре жа Тви тер је ишла чак 
та ко да ле ко да је тра жи ла на чи
не ка ко да из бег не бло ка ду на
мет ну ту од стра не вла сти. Ови 
сај то ви из вор но на ме ње ни дру
же њу и со ци ја ли за ци ји, по при
ма ју но ву по ли тич ку ди мен зи ју, 
не ки чак сма тра ју и кључ ну за 
свр га ва ње ових ре жи ма. САД 
су ту тен ден ци ју при ме ти ле, ако 
не и пред ви де ле, те се за ла жу 

за нео гра ни че ну сло бо ду ко ри
шће ња ин тер не та сву да, и про
ти ве се цен зу ри ка ква по сто ји у 
Ки ни, Ира ну, и број ним дру гим 
зе мља ма. САД тро ше но вац на 
об у ча ва ње ин тер нет ди си де на
та, и про гла ша ва ју ко ри шће ње 
ин тер не та људ ским пра вом. чи
та ва при ча до би ја пот пу но дру
га чи ју но ту, ако се узме у об зир 
чи ње ни ца да је цИА ко ри сти ла 
и Феј сбук у Гугл за при ку пља
ње ин фор ма ци ја по треб них за 
рад тај них слу жби и вр бо ва ње 
аге на та. не ки ана ли ти ча ри чу де 
се за што дру штве не мре же не
ма ју ова кав ефе кат и у Ру си ји, 
јед но ус тра жи ва ње је до шло до 
два за кључ ка. Пр ви да су љу ди 
у Ру си ји по при лич но апо ли тич
ни до кле год вла да бри не о њи
хо вом бла го ста њу, те не ма кри
тич не ма се љу ди не за до вољ них 
си сте мом ко ји би по кре ну ли до
вољ но ве ли ки бунт, а дру ги да 
су Ру си ве о ма ве шти у од го ва
ра њу на ин тер нетпро во ка ци је 
и по ру ке про тив ре жи ма. Ов де 
спа да и „бом бар до ва ње“ сај то
ва ко ји ши ре та кве ве сти, ши ре
ње ви ру са, али и кон тра про па
ган да про тив оних ко ји на па да
ју власт. Ин тер нет је ко ри шћен 
и у свр ху ор га ни зо ва ња ет нич
ког на си ља у на шем окру же њу, 
у су сед ној Ма ке до ни ји, др жа ви 
за хва ће ној ду бо ком кри зом и 
по де ље но шћу.

нА ТО И РУ СИ јА

Од но си из ме ђу не ка да шња 
два нај бит ни ја и је ди на гло бал
на ге о по ли тич ка фак то ра, је и 
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у да на шњем мул ти по лар ном 
све ту из у зет но би тан, по го то во 
за др жа ву ко ја по пут на ше сто
ји на гра ни ци до ди ра ис то ка и 
за па да. При ли ком ре де фи ни са
ња сво је стра те ги је за де це ни
ју ко ја је пред на ма, нА ТО је 
у јед ном тре нут ку имао ве о ма 
бли ског са го вор ни ка у Ру си ји, 
бив шег пред сед ни ка Ме две де
ва. Ње го ви ста во ви, ко ји у овом 
по гле ду умно го ме од сту па ју од 
оних са да шњег и бив шег пред
сед ни ка Пу ти на, ко ке ти ра ли 
су са иде јом стра те шког са ве за 
Ру си је и нА ТОа. У раз ма тра
њу ове оп ци је ауто ри ра да су се 
ко ри сти ли „costbe ne fit“ ана ли
зом су ми ра ју ћи ње не по сле ди
це. Пред но сти не ма пу но, из у
зев оних де кла ра тив них о то ме 
као ула зни ци у за пад ни свет. 
не га тив них по сле ди ца, пак, не 
мањ ка. Ово би за Ру си ју зна чи
ло до дат но за о штра ва ње од но са 
са ислам ским све том ко ји ве о
ма не по вољ но гле да на нА ТО, 
да ље то би за со бом по ву кло 
уда ља ва ње од стра те шког парт
нер ства са Ки ном, и до при не ло 
би ње ном окру жа ва њу. Ово би 
зна чи ло и при хва та ње агре сив
не или у нај бо љем слу ча ју па
сив не по ли ти ке пре ма Ира ну, 
а ов де се на рав но ја вља и еко
ном ска це на пре ла ска на нА ТО 
стан дар де. нај бит ни ји не до ста
ци су гу бље ње са мо стал но сти у 
до но ше њу соп стве не по ли ти ке, 
али пре све га ну жност ре ша
ва ња те ри то ри јал них спо ро ва, 
у ко ји ма во де ће нА ТО зе мље 
углав ном по др жа ва ју ру ске 
опо нен те. Та кав је слу чај са 

ја па ном и Ку рил ским остр ви
ма, пра ви ма на ис ко ри шћа ва ње 
Арк ти ка, кав ка ском об ла шћу, и 
Прид не стро вљем. Ана ли за ја
сно илу стру је прак тич ну не у по
тре бљи вост ове иде је.

Кључ ни фак тор у за пад но
ру ским од но си ма је и Укра ји на. 
По сле „на ран џа сте ре во лу ци је“ 
она је би ла ја сно ори јен ти са на 
на атлант ском пу ту, ме ђу тим 
до ла ском ја ну ко ви ча на власт 
си ту а ци ја се ме ња. Она се у 
овом тре нут ку на ла зи на еко
ном ској али и ге о по ли тич кој 
клац ка ли ци. Са јед не стра не 
она те жи је дин стве ном еко ном
ском про сто ру са ЕУ, а са дру ге 
ца рин ској уни ји са Ру си јом, Бе
ло ру си јом и Ка зах ста ном. Пр
ва оп ци ја ће ве ро ват но за да ти 
уда рац не кон ку рент ној по љо
при вре ди, док дру га ну ди по
вла шће не це не га са, и очу ва ње 
при сту пу тр жи шти ма са при
вред ним ра стом. 

Гло бал ни са вре ме ни про це
си и ге о по ли тич ке ди ле ме пред 
ко ји ма се на ла зе др жа ве од зна
ча ја мо ра ју би ти пред мет про у
ча ва ња и срп ске по ли ти ко ло ги
је. Са мо та ко мо же мо оспо со
би ти соп стве не ин сти ту ци је да 
бу ду спрем не за иза зо ве ко ји се 
по ста ве пред нас. А ова књи га 
је би тан сте пе ник у том сме ру. 
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