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Сажетак

У овом ра ду ана ли зи ра не су раз ли чи те по сле ди це про
це са гло ба ли за ци је за сно ва ног на мо де лу нео ли бе рал ног ка
пи та ли зма, а по себ на па жња је по све ће на по ло жа ју рад
ни ка, сма ње њу рад нич ких пра ва и иза зо ви ма пред ко ји ма се 
да нас на ла зи рад нич ки по крет. Гло ба ли за ци ја је ин тер пре
ти ра на као ком плек сна по ја ва ко ја се те ме љи на при ха ва та
њу нео ли бе рал ног по ли тич коеко ном ског мо де ла, а у од но су 
на то и пи та ње по ло жа ја рад ни ка је тре ти ра но као са мо 
је дан од аспе ка та ко ји је не рас ки ди во по ве зан за про бле ми
ма као што су сте пен не за по сле но сти, жи вот ни стан дард, 
људ ска пра ва, гло бал не ин те гра ци је и сл. У ци љу ис пи ти ва
ња раз ли чи тих аспе ка та по сто је ћег по ли тич коеко ном ског 
и дру штве ног си сте ма по ку ша ло се до ћи до за кључ ка у ко јој 
ме ри је тен ден ци ја ка ге не ри са њу и умно жа ва њу не рав но
прав но сти и си ро ма штва ин хе рент но при сут на у ка пи та
ли стич ком си сте му као та квом, а ко ли ко ове по ја ве по ста ју 
још из ра же ни је са до ми на ци јом нео ли бе ра ли зма на гло бал
ном ни воу. Ем пи риј ски по да ци ко ји су раз ма тра ни у ра ду, као 
и за кључ ци број них те о ре ти ча ра, ука зу ју на чи ње ни цу да је 
по ло жај рад ни ка у са вре ме ном све ту све не си гур ни ји, да до
ла зи до све убр за ни јег дру штве ног ра сло ја ва ња и кон цен три
са ња бо гат ства у ру ка ма ма лог бро ја љу ди, и да овај по раст 
не јед на ко сти на свет ском ни воу мо же до ве сти у пи та ње 
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ста бил ност, одр жи вост и мо рал ну оправ да ност по сто је ћег 
си сте ма.

Кључ не ре чи: рад нич ки по крет, нео ли бе рал ни ка пи та
ли зам, гло ба ли за ци ја, не јед на кост, рад нич ка пра ва

1.Увод

Радничкипокретседанасналазинапрекретници.Већ
деценијама смо сведоци очигледног  опадања синдикалног
чланства, слабљења утицаја радничких организација, сма
њивањаправарадникаиповећањастепенанезапослености
чак и у развијеним земљама.Поред свега овогамења се и
структурараднеснаге,класичнеподеленаbluecol larиwhi
tecol larрадникепостајупревазиђене,флексибилниоблици
запослењапостајусвеширераспрострањени,анесигурност
радногместапостајеопштеприхваћенапојава.Вишеоддве
стагодинараднициширомсветасусеудруживалирадибор
безабољеусловеживотаирада,изастварањеправеднијег
друштвауцелини,апроцесглобализацијејеставиораднике
и радничке организације предновеизазове. Глобализација
представљакомплексанфеноменчијесепоследицемогуви
детиуобластимаполитике,економије,друштвениходноса,
културе,екологије,развојанаукеитехнологије.Савремени
теоретичариинтерпретирајупроцесглобализацијенавеома
различитеначине.Тумачењасекрећуодапсолутнеглорифи
кације,докритичкиханализакојепокушавајудасагледајуи
објаснесвенегативнепоследицекојеглобализацијаусада
шњемобликуносисасобом.Чакинајжешћикритичарисе
слажусатимдаовајпроцеснијемогућезауставити,идато
нијенипотребно,већдајенеопходноизкоренапреиспита
типринципенакојимаонпочиваиформулисатинове,који
бибилиосновазаједнудругачију,хуманију,рационалнијуи
одрживијуглобализацију.

Степеннеједнакостиусавременомсветунајбољеизра
жаваподатакда1%светскепопулацијепоседује48%укуп
ногбогатстваидасепрогнозирадаћедо2016.годинеовај
најбогатијисегментстановништвапоседовати50%светског
богатства,односнооноликоколикоипреосталих99%попу
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лације.1Унекимоднајмногољуднијихземаљасветавелики
деостановништваживиисподграницеапсолутногсирома
штва.Забрињавајућесуистатистикекојепоказујупроценат
становништвакојипреживљавасамањеод2доларадневно: 
Нигерија–82,2%,Бангладеш–76,54%,Индија–60,6%,Па
кистан–50,7%,Индонезија–43,3%,Алжир–23,61%,Кина
–18,6%,Боливија–12,7%,Колумбија–12%,Македонија–
5,91%.2

Већизовогнасумичногизбораземаљалакосеуочава
дасуупитањустотинемилионаљудикојиживеисподонога
штобисе,постандардимаразвијенијихдржава,моглосма
тратинивоомљудскогдостојанства.Питањасиромаштваи
животнихуслованераскидивосуповезанасапитањемрад
ничкихправа,апоштоогромнувећинусветскепопулације
чинерадници,односноособекојесопственимфизичкимили
интелектуалнимрадомзарађујузасвојуегзистенцију,онда
јеиразматрањеовепроблематикенеопходноконтекстуали
зоватиуширедруштвенеоквире.

Актуелна глобализација је директно повезана са нај
новијом технолошком и информатичком револуцијом, са
убрзанимширењем канала комуникације и транспорта, са
процесимамеђународнеинтеграцијеисадоминацијомнео
либералногкапиталистичкогмоделанасветскомнивоу.Ме
ђутим,каопоследицесвегаовогајављајусеширењееконом
ске неједнакости, друштвено раслојавање и сегментисање,
политичканестабилност,економскофинансијскекризе,еко
лошкекризеимноштводругихпроблема.Идеалисавремене
цивилизацијекаоштосудемократија,стабилност,једнакост
играђанскаслободабивајудоведениупитање,аправољуди
нарад,нормалнузарадуихуманеусловеживотаирадапо
новопостајеодсуштинскогзначаја.Посматраноуоваквом
ширемконтексту,борбарадниказаправавезаназазапосле
њепредстављасамоједанкораккадемократичнијемипра
веднијемдруштвомуцелини.Дабисеодговорилонаовакве
захтеве неопходно је преиспитивање положаја радничких

1 “Wealth:Having itAllandWantingMore”,OxfamIssueBriefing,OxfamInter
national, 2015, p. 2, https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attac
hments/ibwealthhavingallwantingmore190115en.pdf

2 “WorldDevelopmentIndicators”,WorldBank, http://data.worldbank.org/indica
tor/SI.POV.2DAY
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организација,ширењеобластиделовањаидиректноповези
вањесадругимдруштвенимпокретима,штосасобомповла
чиипотребузановим,флексибилнијиммоделимарадничког
организовања.

2. Дру штве ноеко ном ски аспек ти  
гло ба ли за ци је и иза зо ви нео ли бе ра ли зма

Глобализацијапредстављаврлокомплексанпроцесме
ђународнеинтеграцијеуобластикултуре,политикеиеко
номије. Иако се ова три аспекта глобализације често ана
лизирајуодвојено,свакодубљепроучавањенеизоставноће
показатимеђусобнуиспреплетаностинераскидивуповеза
ностовихдимензија,каоипоследицекојенастајуучетвртој
димензији–наеколошкомплану.Коренеглобализацијемо
жемотражитијошуМагелановојекспедицији,којојјебило
потребнотригодинедаопловиокосвета(1519–1522),аразвој
наукеитехнологије,каоиусавршавањесистемакомуника
ције,довелисудотогадаседанасдужинапутовањаизмеђу
билокоједветачкенапланетимериучасовима,докпомоћу
сателитске комуникације информације прелазе раздаљине
оддесетинахиљадакилометараурокуод једнечетвртине
секунде.Научниразвојводиојетокомисторијекасвебржем
процесуглобализације,алипоследњетридеценијеоблежиле
сутрипојавекојесуглобализацијидаленовисмисао:

1. информатичкаителекомуникационареволуција,
2. распад социјалистичког блока и крај биполарног

светскогпоретка,
3. глобалнадоминацијаполитичкоекономскогмодела

оличеног у неолибералној капиталистичкој демо
кратији.

Док је глобализација својекоренеималауколонијал
ним и империјалистичким тежњама старих европских др
жава,савременимоделглобалногповезивањасезаснивана
једнојконцептуалнодругачијојоснови,наономештосене
киауториназивају,,Co caCo la/McDo naldsимперијализмом”.
Покушавајућидасажетообјаснеразвојекономскополитич
кеситуацијетокомпоследњих70година,ЈозефХалевииЈа
нисВароуфакиссуапсолутнуамеричкудоминацијуусвет
скимоквиримаупериодунаконIIсветскогратаподелилина
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двефазе.Поњима,првафаза,којајетрајаладоседамдесетих
година, подразумевала је одржавање стабилности на свет
скомнивоупомоћуактивногјачањадвезоне–европскезо
неконцентрисанеокоНемачкеиазијскезонеконцентрисане
окоЈапана–којесубилезависнеодСАДикојесуслужилеза
амортизовањефлуктуацијаусветскојекономијииодржава
њестабилностидолара.Другафаза,којајепочеласредином
седамдесетихгодинаXXвека,засниваласенарадикалном
редефинисањуглобалногфинансијскогсистема.Овојепод
разумевалотрансформацијусветскеекономијеупериферију
изкојећеСАДувозитиогромнеколичинедобара,безвелике
бригеорегулисањуплатногбиланса.Уоснови,САДсвојде
фицитпремаостаткусветаплаћајуиздавањемобвезницаи
привлачењемкапиталапрекоберзивредноснихпапира.На
овајначинСАДсеснабдевајуробомпонеинфлаторнимце
наманеморајућипритомдабринуосвомдефициту,пошто
уствариприморавајусвеосталеземљесветадафинансирају
тајдефицит.Дабиштосликовитијеописалиоваквугеополи
тичкуситуацију,ауторисуупоредилиСАДсаМинотауром,
чудовиштемизантичкегрчкемитологије,комесусвакего
динеприношенељудскежртведабисеутолилањеговаглад
иумирилибогови.3

Потпуна глобална доминација овог модела, међутим,
била је могућа тек са распадом социјалистичког блока. У
историјском смислу, последњедве деценијеXXвека пред
стављајукрајбиполарноорганизованогсветаса јасномпо
делом на капиталистички и социјалистички блок. Процес
дезинтеграције и војног и економског слабљења социјали
стичкихземаљатрајаоједужевремена,акулминацијуједо
живеоизмеђу 1989. и 1991. годинепадомБерлинског зида,
расформирањемСССРа,ВаршавскогпактаиСФРЈа.Зараз
ликуодЕвропегдејекрајсоцијалистичкогсистемаувећини
земаља био изненадан, а транзициони процес радикалан и
вођенидејом,,шоктерапије”,уКиниијошнекимземљама
АзијеиАфрикеоватрансформацијајеималазнатноспорији
инеприметнијиток.КрајХладногратаикрахземаља,,дру
гогсвета”многисупогрешнопротумачилиикаосломједне
идеје, која јемакар номинално повезивала све ове државе,

3 JosephHalevi,YanisVaroufakis,“TheGlobalMinotaur”,Monthly Re vi ew,New
York,vol.55,no.3,2003.
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па јетакоамеричкитеоретичарФренсисФукујамаусвојој
чувенојкњизи,,Крајисторијеипоследњичовек”(1992)пом
пезно закључио да се тадашња политичка дешавања могу
схватитикао,,крајисторијекаотакве…односнокаокрајња
тачкаидеолошкееволуцијечовечанстваиуниверзализација
западнелибералнедемократијекаофиналнеформељудске
владавине.”4Светскадешавањасуврлобрзодемантовалаову
теорију,јериакојенеолибералнаконцепцијаполакоалиси
гурнопостајалаапсолутнодоминантнаусвету,политичким
ивојнимконфликтимасенијеназираокрај.Штавише,данас
економске,финансијске,енергетскеиеколошкекризе,каои
ратовииполитичканестабилностдоводеупитањедугороч
нуодрживостпостојећегсистема.

Капитализамјетокомисторијеосцилираоодформекоја
увеликојмеритежикасоцијализму,долибералнијихоблика
којисезалажузаштовећуслободутржиштаиштомањеин
тервенцијаодстранедржаве.Данашњиобликкапитализма,
којисенајчешћедефинишекаонеолиберализам,представља
вероватнодосаданајекстремнијуваријантулибареализације
тржишниходносауоквирукапиталистичкеекономије.Ли
берализамподразумеваслободутржиштадасесаморегули
ше,узпретпоставкудаћеминимализацијауплитањадржаве
уекономскеодноседовестидооптималнерасподелересурса
удруштву,максималногактивирањаукупнихљудскихпо
тенцијала,прогресаипросперитета,асветоузпомоћонога
штојејошАдамСмитназвао,,невидљивомрукомтржишта”.
Акопокушамодасагледамоситуацијуизнештоширепер
спективе,врлолакоможемоуочитипарадоксалностчињени
цеда јехиљадегодинаразвојацвилизацијеинаукедовело
дотогададанаскаољудскарасасматрамодајеоптималан
моделнакометребадаорганизујемокомплетнодруштво,не
онајкојисезасниванаинтелигентном,искуственомиетич
комкоординисањуљудскихактивности,већонајкојиверује
уирационалнеспособностиједногапстрактногихазардног
системакаквојетржиште.

Интересантно је да критику капитализма не морамо
тражитимеђупротивницимаовогсистема,јерчакикодне
киходнајутицајнијихтеоретичаралиберализмапроналази

4 FrancisFukuyama,The End of Hi story and the Last Man,FreePress,NewYork,
1992.
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мозапажањакојапреиспитујуосновнепринципеоваквогна
чинаорганизовања.Тако је јошЏонСтјуартМил, једанод
најзначајнијихенглескихмислилацаXIXвекаписао:,,При
знајемданисамочаранидеаломживотакојизаступајуони
којимиследајенормалностањељудскихбићаборбазана
предовање,идасусаплитање,лактање,гурањеигажењејед
нихподругима,којисачињавајупостојећиобликдруштве
ногживота,најпожељнијиоблицифункционисањазаљудски
род.”5СличнумисаоизрекаојеуXXвекуЏонМајнардКејнз:
,,Капитализамјезапањујућеверовањедаћенајопакијимеђу
људимачинитинајопакијествариидаћетодовестидонај
већегдобразасве...Капитализамнијеуспех.Оннијеинтели
гентан,нијелеп,нијеправедан,нијемораланинеиспуњава
очекивања.Укратко,миганеволимоиполакопочињемода
гапрезиремо.Аликадасепитамоштабимоглидаставимо
нањеговоместовеомасмозбуњени.”6

Ипак, сам принцип потпуног либерализма у оквиру
капиталистичког системапредставља у суштинимит, зато
штоједосадашњаисторијапоказаладаодређениобликкон
тролеикоординацијеморадапостоји,причемутаконтрола
можедапопримиразличитеоблике.Савременимоделсамо
уграђује тенденцијекаинтернационализацијипословањау
капиталистичкисистемнатајначинштодерегулацијомна
националномнивоуијачањеммеђународнихфинансијских
институцијаконтролупребацујенаинтернационалниниво.
Оводоводидојошвећеконцентрацијекапиталаивећенејед
накостииексплоатацијенаглобалномнивоузатоштодржа
веипоредсвојеиманентнекарактеристикедафаворизујуоне
слојевекојипоседујуекономскуисоцијалнумоћипакима
јуобавезудаштитедруштвену стабилностиосновнапра
васвихсвојихграђана,доксукорпорацијеи међународне
финансијскеинституциједеперсонализованеиимајуједино
обавезуочувањапрофитабилности.Идеологијалиберализма
јеуправозбоговогадовеладооштрихнападанаинституци
јудржаве,каофактораочувањанационалнихинтересаиин
тересавећинеграђана.7Ослабљењумоћидржавеипорасту

5 William J.Barber,A Hi story of Eco no mic Tho ught,WesleyanUniversity Press,
Middletown,CT,2009,p.102

6 JohnMaynardKeynes,“NationalSelfSufficiency”,The Yale Re vi ew,Vol.22,1933.
7 ЈованБ.Душанић,Еко но ми ја пост мо дер не,Досијестудио,Београд,стр.94,

2014.
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моћивеликихкорпорацијанајбољеговоричињеницадаод
100највећихсветскихекономијасамо49представљајудржа
ве,доксу51корпорације,адајевећ1997.годинеБилГејтс,
таданајбогатијичовексвета,увећаојесвојунетовредностза
18милијардидолара,штојеприближнобилоједнакоукуп
нимпримањима11милионастановникаЗимбабвеатеисте
године.8Богатствоувласништву80тренутнонајимућнијих
људинапланетиеквивалентно је средствимакојапоседује
сиромашнијаполовинасветскепопулације,односно3,5ми
лијардиљуди.9

Концепт,,државеблагостања”,којисепојавиоупрвој
половиниXXвекаикојијебиоширокоприхваћенуразви
јенимдржавамаупериодунаконIIсветскограта,већдуго
временасеналазиуопадању.Државаблагостања јеподра
зумевалапоштовањељудскихслобода,демократичност,со
цијалнимири тежњуканапреткудруштвауцелини, а са
одбацивањемовепарадигмеиусвајањемновог,неолиберал
ногприступа,тржиштесвевишепреузимаоддржавеулогу
координационогмеханизма.Основнициљевипостајупрофи
табилностиекономскираст,чимесеувеликојмериодбацује
пређашњаодговорностзадруштвенурепродукцијусасвим
својимбазичнимвредностима.ЖужаФергеобјашњаваово
каоодбацивањеидејеинтегрисаногдруштва,асуштинуова
квихтенденцијадефинишекаоин ди ви ду а ли за ци ју дру штве
ног.10Поњој је у системудржавеблагостањаконстелација
моћибилајеподељенаизмеђутриактера–тржишта,државе
и цивилног друштва, при чему су у условимамакар дели
мичнедемократијеовиактеримоглидаконтролишуиогра
ничавају једни друге.Са наступањемнове парадигме, које
се дешава у контексту глобализације економије, долази до
нарушавањаоверавнотеженасветскомнивоу.Међународне
управљачке институције и међународно цивилно друштво
представљајунедовољноразвијене(аунекимсферамаине

8 DavidC.Korten,“ThePostCorporateWorld:LifeAfterCapitalism”,Fe a sta Re vi
ew 1,FoundationfortheEconomicsofSustainability,Dublin,p.5,1999.

9 “Wealth:Having itAllandWantingMore”,OxfamIssueBriefing,OxfamInter
national, 2015, p. 3, https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attac
hments/ibwealthhavingallwantingmore190115en.pdf

10 ZsuzsaFerge,“TheCentralEuropeanPerspectiveontheSocialQualityofEurope”, 
у:BeckW.,vanderMaesenL.,WalkerA.(ed.):The So cial Qu a lity of Euro pe,Klu
werLawInternational,p.2,1997.
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постојеће)супарникеглобалногкапитала.Логикаплурали
стичкогдруштванаовајначинбиванарушенауследдомина
цијеједногактеранаддругадва.11

Јазизмеђубогатихисиромашнихземаљасеповећава,
амногедржавеимајусвемањешанседасустигнуразвијене.
Међународнефинансијскеинституцијекоординишусветску
економијунаначинкојиомогућаваонимдржавамаипоје
динцимакојипоседујунајвишемоћиибогатствадаочувају
својупозицијууодносунадруге.Националнепривредема
њеразвијенихземаљатадапопримајутакмичарскикарактер
иуциљудостизањаконкурентностинамеђународномнивоу
започињу процесе тржишне дерегулације, смањења соци
јалнезаштитеилиберализацијерегулативевезанезаправа
радника.Свеовозапоследицуимаумножавањенесигурних
инезаштићенихпослова,порастбројасиромашнихрадника
санискимпримањимаисвемасовнијудугорочнунезапосле
ност.Бесплатнообразовањеиздравственеуслуге,каоипен
зионоисоцијалноосигурање,којисуранијепредстављали
подразумеванеелементедруштвеногсистема(какоумногим
развијеним капиталистичким земљама, тако и у социјали
стичкимземљама),сапојавомнеолиберализмаитранзиције
постајусвеређи.Државебивајупринуђенедапрочистесвоје
порескеполитикедаби сеослободиле солидарнихиреди
стрибутивнихкомпоненти.Фрагментацијадруштвасепро
ширујеуразличитимправцима,пасетако,измеђуосталог,
стварајуивештачкиантагонизмиизмеђуобразованихинео
бразованих,држављанаиимиграната,младихистарих,зато
штосеовегрупедоживљавајукаомеђусобноконкурентне.
Прихватање оваквих стандарда је посебно очигледно у зе
мљамаутранзицији,гдесеоваидеологијаусвајајошбржеи
агресивнијенегоузападнојЕвропи.Разлозизаовосувише
струки,амогусетражитиувишемнивоуспољногдугакод
овихземаља,упритисцимамеђународнихфинансијскихин
ституција и унедовољној развијеностицивилногдруштва,
којејошнијеразрадилостратегијеборбезаосновнаљудска
правауновомсистему.12

11 Ibid.,p.3
12 Ibidem,p.11.
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Дабисепотпунијесагледалепоследицеовихпромена
потребнојеанализиратиитрансформациједокојихдолазиу
структуридруштва.Марксистичкаподеладруштванакласе
данасделујепревазиђено, затоштофлексибилностиадап
табилност савременог светског система има за последицу
знатно сложенију друштвену стратификацију. Испреплета
ностразличитихкласаислојевадруштвадоводидотогада
јевеоматешкопрецизнодефинисатидруштвенецелинекоје
биунутарсебепоседовалерелативнокомпактнекомплексе
вредности,циљева,карактеристикаипозиција.Ипоредтога,
многитеоретичарисеидаљеослањајунастарутерминоло
гијукојакласеузимакаоосновузаобјашњавањеструктуре
друштва.Анализирајућидруштвенупирамиду,ДејвидРот
коппојединцекојисеналазенасамомврхуназива,,надкла
сом”,дефинишућијекао6.000најутицајнијихљудиизчита
вогсветакојиконтролишумеђународнефинансијскеинсти
туције, мултинационалне корпорације, глобалне медијске
куће и најважније позиције у најмоћнијим владама света.13 
ФранкДепе,садругестране,говорећиоподеламадокојих
долазиурадничкојкласи,дефинишесавременикапитализам
као,,веомадинамичанекономскиидруштвенисистемкоји
доводидореструктурирањарадничкекласе:ухоризонтал
нојдимензији,путемпревазилажењанационалнихграница,
иувертикалнојдимензији,путемхијерархијскогсегменти
сањадруштва”. 14Поњемусеодмахисподврхадруштвене
пирамиденалазеделовисредњекласесавишимпримањима
и,,аристократски”радницисавишимквалификацијама,који
сенајчешћеналазеууслужномсекторуинформацијаитех
нологије.ОвугрупурадникаРобертРајхназива,,аналитича
римасимбола”,описујућиихкаољудекојиуглавномпрате
стилживотасредњекласеиподржавајунеолибералнуидео
логијуиполитику,иакочестоусвајајунекеидејепрогресив
нихдруштвенихпокретакаоштосуфеминизам,екологија
илипокретпротивраснедискриминације.15Исподовогасе

13 DevanPillay,“Economy,ecologyandthenaturallimitstogrowth”,у:SerranoM.,
XhafaE.,FichterM.(Ed.),Tra de Uni ons and the Glo bal Cri sis: La bo ur’s Vi si ons, 
Stra te gi es and Re spon ses,InternationalLabourOffice,Geneva,2011.

14 FrankDeppe,The Fu tu re of Wor king Class in the 21st Cen tury,2003,http://www.
wissentransfer.info/nc/neue_beitraege_termine/detail/artikel/thefutureofthe
workingclassinthe21stcentury/

15 Ibidem.
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налазииндустријскарадничкакласа,која језначајноопала
по бројности током последњих неколико деценија, а затим
икласанеквалификованихинископлаћенихрадника,који
честонемајусталнозапослење.Многиауторинаводеимар
гиналнукласукојасеналазинасамомдну,којајеосуђенана
репродукцијуванзваничногсистемарадаикојасеослањана
такозвани неформални сектор.Ову класу карактеришу ду
горочнанезапосленост,сиромаштво,социјалнаизолацијаи
маргинализованостуодносунавећидеополитичкихидру
штвенихтокова.16Ипоредсвегаовога,чиниседадефиниса
њеразличитихкласаданасимасамоограничензначајида
јепотребноостатиотворензаширеифлексибилнијемоделе
интерпретације,којибибилиустањупотпуниједаобјасне
сложеностдруштвенополитичкогтренутка.

Анализирање друштвене стратификације може нам,
међутим,помоћидаувидимоколико сунекиод темељних
принципа и вредности модерне цивилизације релативизо
ванитокомпоследњихнеколикодеценија.Овепринципеи
вредностиможемопронаћиуОп штој де кла ра ци ји о људ ским 
пра ви макојује1948.годинеусвојилаГенералнаскупштина
УН,амеђуњимасеиздвајају:тежњазамирнимрешавањем
сукоба,ратпротивсиромаштва,правоналичнуслободу,де
мократскипоредакиобразовање.Поредправасвакогчовека
на слободуибезбедност, декларацијадефинишеиосновне
елементеправногпореткаукомећесвиграђанибититрети
раниравноправно,каоиопштеправонасоцијалнузаштиту
ишколовање.17 

16 СлободанМиладиновић,“Декласираниилинамаргинидруштвенеструкту
ре?”,Со ци о ло шки пре глед,vol.XLVIII,no.1,,стр.4168,2014.

17 The Uni ver sal Dec la ra tion of Hu man Rights,1948:http://www.un.org/en/docu
ments/udhr/Заразматрањеположајаиправарадникапосебносубитнисле
дећичлановидекларације:

 Члан23. 

 Свакоимаправонарад,наслободанизборзапослења,направичнеипри
хватљивеусловерадаиназаштитуоднезапослености.

 Свако,безикакверазлике,имаправонаједнакуплатузаједнакрад.

 Свакокорадиимаправонаправеднуизадовољавајућунакнадукојањему
ињеговојпородициобезбеђујеегзистенцијукојаодговараљудскомдосто
јанствуикојаће,акобудепотребно,битиупотпуњенадругимсредствима
социјалнезаштите.
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Међутим,67годинапоследоношењаовеДекларације
изгледа да је помногим питањима процес почео да се од
вијауназад.Нова глобалнапарадигмаприхватанезапосле
ностисиромаштвокаонормалнеделовељудскогстања.Си
ромаштвовишенепредстављаскандал,чакнисиромаштво
усред изобиља. Критикујући савремене економисте, Јанис
Вароуфакис показује како су њихови компликовани фи
нансијски модели покушавали да замаскирају неизвесност
финансијских тржишта уз концепте каошто је ,,ризик без
ризика”, алинисууспелидаобјаснепојавунезапослености
којасенијесмањиваласаекономскимрастом,пасујетако
једноставнопрозвали ,,природномстопомнезапослености”.
Овановаетикетакаодајеукинулапотребуобјашњавањане
запослености,проглашавајућијеприродномпојавом.Овоје
самоједнаодконтрадикторностикапиталистичкогсистема,
ког карактеришу ,,истовремена способност за произвођење
масовногбогатстваинеподношљивогсиромаштва,великих
новихслободаинајгорихобликаропства.”18 

Примеризаовопоследњепостојекакоуметафоричном,
такоиубуквалномсмислу.Истраживањасупоказаладасе
данасоко27милионаљудиширомсветаналазиуситуацији
дужничкогропстваиуговорногропства.19Акоанализирамо,
например,Катаркаодржавусанајвишимприходимапогла
вистановникаусвету,видећемодаогромандеоекономије

 Свакоимаправодаосниваидаступиусиндикатрадизаштитесвојихинте
реса.

 Члан24.

 Свакоимаправонаодмориразоноду,укључујућиразумноограничењерад
ногвременаиповремениплаћениодмор.

 Члан25.

 Свакоимаправонаживотнистандардкојиобезбеђујездрављеиблагоста
ње,његовоињеговепородице, укључујућихрану, одећу, станилекарску
негуипотребнесоцијалнеслужбе,каоиправонаосигурањеуслучајуне
запослености, болести, инвалидности, удовиштва, старости или других
случајевагубљењасредставазаиздржавањеуследоколностинезависниход
његовевоље.

18 YanisVaroufakis,The Glo bal Mi no ta ur: Ame ri ca, Euro pe and the Fu tu re of the 
Glo bal Eco nomy,ZedBooks,London,NewYork,p.18,2013.

19 Jeffrey Harrod, Robert O’Brien (ed.),Glo bal Uni ons? – The ory and Stra te gi es 
of Or ga ni zed La bo ur in the Glo bal Po li ti cal Eco nomy,Routledge,London,New
York,p.10,2002.
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зависиодрадникаимиграната,причемувеликибројфизич
кихрадникадолазиизнајсиромашнијихделоваПакистана,
Непала,Бангладеша,ИндијеиФилипина.Употразизапо
словимакојибиимомогућилидаиздржавајусвојепородице
уземљамаизкојихдолазе,овирадницичестозавршавајуу
незавиднојситуацији,укојојпослодавцизаплењујуњихове
пасоше,аонипостајуприморанидарадеисцрпљујућидуге
раднесмене,безслободнихдана,идаживеупотпунонеху
манимусловимаколективнихсмештаја,безслободекретања
уземљиилиизласкаизњедокгодимпослодавацтонеодо
бри.Кршењеосновнихљудскиправаседешаваиудругим
државамаБлискогистока,каонапримеруСаудијскојАраби
ји,причемутонеспречаваСАДиземљеЕвропскеУниједа
овакведржавепосматрајукаосвојеблискепартнереидаса
њимаодржавајустратешкусарадњууциљупостизањаеко
номскеиполитичкекористи.

Мултинационалнекомпанијеизразвијенихземаљаса
рађујупонекадунеразвијеним земљама са организацијама
којекористеробовеилипакдобровољнерадникекојираде
уужаснимусловима, честоунехигијенскомилинебезбед
ном окружењу, са исцрпљујуће дугим радним временом, а
све то за плату од једног долара дневно.20 Једининачин за
трајноелиминисањеоваквогексплоатисања,коришћењаде
чијераднеснагеиукидањаосновнихљудскихслобода,би
лобидоношењеодређенеобавезујућеправнерегулативена
међународномнивоукојабизаштитиламакаросновнаправа
радникаучитавомсвету,алиоваконештонијенапомолуу
некојближојбудућности.

Радницииобичниљудипредстављајуглавнегубитни
кепроцеса глобализације.Научнипрогрес једовеодоуса
вршавањапроизводњеипроцвата глобалне економије, али
механизамкапиталистичкогсистемадоделио јерадницима
самоминималандеоплодоваовогнапретка,концентришући
капиталимоћсвевишеурукаманеколицине.Економиста
РичардВулфпоказаоједачакикејнзијанскепроменеуаме
ричкојекономијинисудовеледосуштинскепроменеодноса
измеђукапиталаирада,већсутокомисторијесамослужи

20 GaryChartier,“Sweatshops,LaborRightsandCompetitiveAdvantage”,Ore gon 
Re vi ew of In ter na ti o nal Law,vol.10,p.149,2008.
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лекаопривременистабилизаториуситуацијамавећихеко
номскихкриза,кадабиуобичајенициклусуспонаипадова
искакаоизнормалеиугрожаваостабилностсамогсистема.
Упоређивање раста продуктивности и реалних надница у
производњитокомпоследњих120годиналакоможепоказа
тидиспропорционалностизмеђуоведвекатегорије: 21

Слика1.Индексиранирастпродуктивностииреалнихнадница
посату,упроизводнојиндустријиСАД,18902006(Црналинија

означавапродуктивност,асивареалненаднице)

Сапретходнесликелакоможемоуочитиследеће:иако
јереалнанадницапосатупораслаупосматраномпериоду,
њен раст није пратио раст продуктивности, посебно не од
1970ихгодинакаданеолибералнапарадигмапостаједоми
нантна уСАДу.Узрок овенеравномерности лежиу комо
дификацијирада,којомсеумоделукапиталистичкепроиз
водњељудскирадпостављаупозицијуробе, која секаои
свака друга робаможе продавати и куповати на тржишту,
причемусеценарадаодређујенаосновуодносапонудеи
потражње.Саоваквомформулацијомпостајејаснодарадни
цигубеправонаучествовањеуподелипрофитаилиунајбо
љурукудобијајумрвицеодчитавогколача,чимесекупује

21 RichardD.Wolff,The Keyne sian Re vi val: a Mar xi an Cri ti que,2010,http://rdwolff.
com/content/keynesianrevivalmarxiancritique
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њихова лојалност. Међутим, изједначавање тржишта рада
сатржиштемпроизводаифинансијскимтржиштеммогуће
јесамодокпостојиопштисоцијалниконсензусокотогпи
тања.АнализирајућизаконтржиштаЕмилПуженаводида
,,акојенатржиштугомилакромпира,онићебитијефтини
ји,аакоихјемало,ценаћерасти.Истоважиизараднике:
њихованадницаварирауодносунаобиљеилинедостатак
радне снаге...Овај немилосрдни аргумент апсурдне логике
можесеприхватитикаоисправансведоксерадниксматра
робом,сведокјекаоврећакромпирапасиваниинертан.”22 
Радничкипокретјетокомисторијеуспеваодасеизбориза
одређенаправарадника,самањимиливећимуспехом,уза
висностиодтогаколикојеодлучнонаступаоиколикојејаку
базуимао.Слабљењерадничкогпокретабилојевеликимде
ломусловљено,измеђуосталог,деполитизацијомсиндиката
иодрицањемодширихдруштвенихциљева.Можесеуочити
да је слабљењеположаја радникана светскомнивоу текло
паралелносаекономскимиполитичкимслабљењемсоција
листичкогблокатоком1970ихи1980их.Крајемосамдесе
тих година припремале су се значајне промене на светској
политичкоекономској сцени. Френсис Фукујама је у свом
чланку из 1989. године предвиђао крај историје, совјетски
председникМихаилГорбачевје1988.годинеусвомговору
уУНупотребиофразуно ви свет ски по ре дак,којујепоновио
и амерички председникЏорџ БушСтарији у свом обраћа
њуКонгресу11.септембра1990.године(додуше,вероватно
са мало другачијом визијом тога како би тај нови поредак
требалодаизгледа).Распадсоцијалистичкогблокаубрзаоје
погоршавањеположајарадникаширомсвета.Чакиуевроп
скимземљамасанајразвијенимсоцијалнимправимаодтада
долазидопостепеногслабљењасолидарногпринципаидо
доминацијесуровогзаконатржишта.Можесепретпостави
тидасучакидисфункционалнисистемикојисупостојалиу
социјалистичкимдржавама,сасвојимпринципомрелатив
не једнакости (макар и у сиромаштву) представљали једну
врступретњестабилностивладајућимструктурамаукапи
талистичкимземљама.Устрахуодширегнезадовољстваи

22 ЕмилПуже,Ди рект на ак ци ја,Центарзалибертерскестудије,Београд,стр.5,
2005.
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нарушавањасоцијалногмира,владезападнихземаљамора
лесудаограничавајумогућностизакапиталистичкуекспло
атацијуидаобезбедеодређенаправарадничкојкласи,али
сасломомсоцијалистичкогблокаинастанкомуниполарног
светскогпоретка,нестајуспољашњепретњекапиталистич
ком поретку и радничка права постају од другоразредног
значаја.

Развојглобалнеекономијепратиојеоштарконтрасту
начиниманакојесукапиталираддобијалиправодапрелазе
националнегранице.Доктринанеолиберализмауствари је
веома селективна у својим тенденцијама ка либерализаци
ји,пајепоњојпотребнодасеостваритренутнаипотпуна
слободакретањакапитала,докрадтребадабудеограничен
унутардржавнихграница.23Дабисморазумелилогикукоја
стојиизаовога,довољнојесамодазамислимокакосегра
ниценајразвијенијихземаљаотварајузадесетинеистотине
милионаемигранатакојидобијајуправодасетакмиченатр
жиштурадапотпуноравноправносапостојећимдржавља
ниматихземаљаилакоможемосхватитиколикобиснажне
потресеизазвалаоваквапромена.Либерализацијатржишта
раданеподразумева,уствари,слободукретањарада(одно
снорадника),већдерегулацијурадногправа,укидањеправа
радниканаорганизовање,колективнопреговарањеисоци
јалнузаштиту,ислободупослодавацададефинишууслове
радапосвојимпотребама.

Захтевизаповећаномфлексибилношћутржиштарада
постају с временомсве гласнији, а разнименаџмент гуруи
убеђујумладељудедајестабилнозапослењесапунимрад
нимвременомлуксузкојинемогуочекиватиуовом,,врлом
новомсвету”.Оваквизахтевисесвевишебазирајунапрет
њамауместонаобећањима,асмањењеплата,интензифика
ција радаи елиминисањеутицаја синдиката,проглашавају
сенужнимуциљуизбегавањакатастрофаирецесија,анеу
циљудостизањавећегпросперитета.Садругестране,при
метна је парадоксална тежња компанија за изградњом све
већелојалностикодсвојихрадника,којитребадасепоисто
ветесапредузећемукомраде,дапосветевеликеколичине
временаиенергијесвомпослу,асветоуциљуповећањапро

23 RobertoMangabeiraUnger,CarlosSalinasdeGortari,“TheMarketTurnWithout
Neoliberalism”,Chal len ge,vol.42,no.1,p.20,January/February1999.
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дуктивности,  ефикасности и профитабилности компаније,
којанеузвраћареципрочноовулојалностинеобећавабило
каквудугорочнусигурносттимистимрадницима.24 

3. Одр жи вост по сто је ћег си сте ма

КрајемXXвека,попрвипутпослевишедеценија,по
ново јепосталолегитимнодасепромовишенезапосленост
зарад повећавања продуктивности, да се у циљу повећања
платаруководилацаипрофитаакционараотпуштаисмању
јераднаснага,дасеризикујездравље,сигурностиеколошке
опасности ради краткорочних финансијских резултата.25 У
готовосвимземљамасветадошлоједозначајногповећања
разликауприходима,свераширенијегсиромаштва,незапо
слености, дехуманизације рада, смањивањаправа радника,
социјалне несигурности, неизвесности запослења, класног
раслојавања друштва, све раширеније појаве неформалног
запослењаусивојицрнојекономији,повећањазадужености
наиндивидуалноминационалномнивоу...ТомасПогенаво
дидаготово2,5милијардиљудинасветуживиуекстрем
номсиромаштву,беззадовољенихосновнихпотребаисхра
не,безбедневодезапиће,елементарнихсанитарнихуслова,
адекватног пребивалишта, основне здравствене заштите и
писмености.Трећина свих смртинапланети узоркована је
управосиромаштвом,односнонеухрањеношћуилиболести
макојеселакомогуспречитиилилечитиунормалнимусло
вима.Сиромаштвопредстављаузроксмртиоко18милиона
људигодишње,причемувишеод10милионачинедецамла
ђаод5година.Коликогоддасуовецифрешокантне, још
вишејезабрињавајућапроценадабисвега1%укупнихгоди
шњихприходаразвијенихземаљасветабиодовољанзапот
пуноискорењивањеекстремногсиромаштва,адасепритом
никаквизначајнијикорацинепредузимајуутомправцу.26

24 LouiseAmoore,“Work,productionandsocialrelations”,у:HarrodJ.,O’BrienR.
(ed.),Glo bal Uni ons? – The ory and Stra te gi es of Or ga ni zed La bo ur in the Glo bal 
Po li ti cal Eco nomy,Routledge,LondonandNewYork,p.46,2002.

25 Jeffrey Harrod, Robert O’Brien (ed.),Glo bal Uni ons? – The ory and Stra te gi es 
of Or ga ni zed La bo ur in the Glo bal Po li ti cal Eco nomy,Routledge,London,New
York,p.11,2002.

26 Jeffrey Harrod, Robert O’Brien (ed.),Glo bal Uni ons? – The ory and Stra te gi es 
of Or ga ni zed La bo ur in the Glo bal Po li ti cal Eco nomy,Routledge,London,New
York,p.11,2002.
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ЧакниСветскафинансијскакризаиз2007/2008.годи
ненијепореметиланеолибералниглобалнипоредак,авладе
изваничнитеоретичарисупокушалидаобјаснекрахнекао
последицунеодрживихфинансијскихконструкција,већкао
резултатнерационалнепотрошњеобичнихграђана,којису
потомбилипринуђени дапутемштедњеплате краткороч
неидугорочнеефектеовекризеирецесијекојајеуследила.
Иакомногиеминентниекономистиистичудасевећиназе
маљајошувекнијеопоравилаодтекризе,званичниставо
вивладаимеђународнихфинансијскихинституцијаупорно
понављајудајесвепоновоунормалииданепостојипотре
ба заозбиљнијимпреиспитивањемначинафункционисања
постојећегекономскогифинансијскогмодела.Кризаје,ме
ђутим,отворилаважнапитањаоодрживостипостојећегси
стема.Свакисистемкојинијеустањудаостваридугорочну
кохезијуизмеђусвихсвојихсаставнихелемената,каонида
функционишестабилноуодносунасвојеокружење,нужно
јеподложанентропијиидезинтеграцији.Неолибералнигло
балнисистемјеконструисантакодарепродукујенеједнакост
исукобљаваразличитедруштвенегрупацијекојеегзистира
јуунутарњега,докуодносунаекосистемкојигаокружује
делујеразарајуће,самеханизмимаадаптацијекојифункцио
нишусаогромнимзакашњењем.Јединоштосеможезакљу
читијестедајенеопходнарадикалнапроменаоваквогсисте
ма, промена која би била заснована на општеприхваћеним
вредностимаправде,једнакости,слободеиодрживости.
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Sa sa Pe ric

THE PO SI TION OF WOR KERS IN THE 
ERA OF NEO LI BE RAL GLO BA LI ZA TION

Resume

This pa per analyzes dif fe rent con se qu en ces of the pro cess 
of glo ba li za tion which is ba sed on the mo del of neo li be ral ca pi ta
lism, with spe cial at ten tion be ing paid to the po si tion of wor kers, 
re duc tion of la bo ur rights and chal len ges that the la bo ur mo ve
ment fa ces to day. By exa mi ning va ri o us aspects of the exi sting 
po li ti cal, eco no mic and so cial system we tried to see to what ex
tent is the ten dency for ge ne ra ting and mul tiplying ine qu a lity and 
po verty in he rently pre sent in the ca pi ta list system as such, and 
how much do es the pre va len ce of neo li be ra lism on a glo bal le
vel en han ce this ten dency. Glo ba li za tion is a com plex and mul ti
layered pro cess of in ter na ti o nal in te gra tion cen te red aro und the 
ba sic prin ci ples of neo li be ral eco no mic and po li ti cal pa ra digm, 
and dif fe rent im pli ca ti ons of such a pro cess are in trin si cally con
nec ted. The chan ge in the po si tion of wor kers wor ldwi de is only 
one of the se im pli ca ti ons, and ot hers that are clo sely re la ted to it 
are: gro wing ine qu a lity, hun ger, unem ployment, cur ta il ment of 
cer tain hu man rights, so cial in se cu rity etc. With the emer gen ce 
of the neo li be ral mo del from the 1970s, and espe ci ally af ter the 
fall of the Ber lin Wall and dis so lu tion of the Eastern Bloc, many 
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of the la bo ur rights that exi sted both in wel fa re sta tes and in so ci
a list co un tri es star ted to di sap pe ar. Unem ployment star ted to be 
re gar ded as a na tu ral phe no me non, longterm em ployment with 
full be ne fits be ca me an ex cep ti on rat her then a ru le in most of the 
world co un tri es, and ge ne ral ten dency to wards li be ra li za tion sig
ni fi cantly di mi nis hed the mec ha nisms that we re pro tec ting la bo ur 
rights on the sta te le vel. The wit hdra wal of the sta te from many 
are as of so cial pro vi sion has led to the am pli fi ca tion of in ter nal 
in con si sten ci es of the ca pi ta list system, in cre a sing stra ti fi ca tion 
of so ci ety and ra pid con cen tra tion of we alth and po wer in the 
hands of small num ber of pe o ple. This pa per analyzes the se ten
den ci es by exa mi ning va ri o us em pi ri cal da ta, as well as the o re ti
cal mo dels po stu la ted by sci en tists from dif fe rent fi elds, and tri es 
to draw at ten tion to so me of the most de struc ti ve im pli ca ti ons of 
neo li be ral glo ba li za tion, espe ci ally the di sem po wer ment of wor
kers which di rectly efects the ma jo rity of the world po pu la tion. 
The dis tinct pro pen sity of the exi sting world system to wards in
sta bi lity – eco no mic, po li ti cal, so cial, en vi ron men tal – puts in qu
e sti on its longterm su sta i na bi lity and mo ral ju sti fi a bi lity.
Keywords: la bo ur mo ve ment, neo li be ral ca pi ta lism, glo ba li za

tion, ine qu a lity, la bo ur rights.
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