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Сажетак
У ра ду на сто ји мо да, на ро чи то у по сти збор ној ат мос фе ри 

ње ног по ра за,  ана ли тич ки ра зло жно и „хлад но“ од го во ри мо на 
по ли тич ки и вред но сно ви со ко кон та ми ни ра но пи та ње о ак те ри ма 
и шан са ма „со ци јал де мо крат ске“ ле ви це у Ср би ји. По шав ши од 
ми ни мал ног за јед нич ког од ре ђе ња уме ре не ле ви це, за од го во ром 
тра га мо од го не та ју ћи три кључ не за го нет ке. Пр ву чи ни ди ле ма у 
ко јој је ме ри со ци јал де мо кра ти ја при хва ће на као кул тур на и вред-
но сна пре фе рен ци ја у срп ском дру штву. Дру го пи та ње об у хва та 
кон тро вер зе око то га ко чи ни и/или тре ба да чи ни со ци јал ну ба зу 
со ци јал де мо кра ти је у Ср би ји. И нај зад, тре ћу, кључ ну и стра те шку 
„ор га ни за ци о ну“ за го нет ку са др жи пи та ње да ли је мо гу ћа ево лу-
ци ја од  (фраг мен ти ра них)  пар ти ја, али и син ди ка та и дру гих ор-
га ни за ци ја ци вил ног дру штва, ка је дин стве ном по кре ту. На кра ју, 
као не ку вр сту од го во ра, или тек иде ал тип ског мо де ла, ну ди мо пет 
те за о де лат ној пост кри зној со ци јал де мо кра ти ји. 
Кључ не ре чи:  ле ви ца, со ци јал де мо кра ти ја, кри за, вред но сти, струк ту ра, 

по крет  

На из бо ри ма у Ср би ји одр жа ним у мар ту 2014. стран ке (са-
мо) про кла мо ва не ле ви це ни су ус пе ле да осво је по ве ре ње ни 30% 
од све га 58,9% гра ђа на с би рач ким пра вом ко ји су то сво је пра во 
и ис ко ри сти ли. Оно што је по себ но ин те ре сант но је чи ње ни ца да 
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је то уку пан збир гла со ва ко је су до би ле три (СПС-ПУПС-ЈС, ДС, 
НДС), од но сно, ако ра чу на мо и до при нос Ља ји ће вог СДПС ли сти 
око СНС, чак че ти ри су прот ста вље не из бор не ли сте. Је ди ни на-
чин да из бег не мо да се од мах на ђе мо усред дис пу та о то ме ко је 
све крив за ова кво ста ње и шта је сте ле во, а ко уоп ште ни је на 
ле ви ци, је да по ђе мо од за јед нич ки де ље ног, од но сно ми ни мал ног  
кри те ри ја за при па да ње уме ре ној ле ви ци чи ји је со ци јал де мо кра-
ти ја нај ре ле вант ни ји ре пре зент. Са вре ме ној со ци јал де мо кра ти ји 
по на шем су ду при па да сва ко за ла га ње за по ли тич ко уокви ре ње 
тр жи шта ко је за циљ има раз вој, али и со ли дар ност и со ци јал ну ко-
хе зи ју – укљу чив и пре вен тив но со ци јал но де ло ва ње и ре ди стри-
бу тив не функ ци је др жа ве. Ми ни мал ни уме ре но ле ви про је кат та ко 
прак тич ки под ра зу ме ва, ово га пу та на пла не тар ној рав ни: рек ти-
фи ка ци ју (ис пра вља ње) дру штве них не јед на ко сти; на гла ша ва ње 
зна ча ја јав них до ба ра, као што су обра зо ва ње, здрав ство, тран сфе-
ри и услу ге со ци јал не по ли ти ке; ре ди стри бу ци ју ри зи ка, бо гат ства 
и дру штве не мо ћи у ци љу ства ра ња ега ли тар ни јег дру штва; при-
зна ва ње род не јед на ко сти и по што ва ње раз ли ка ме ђу ра са ма, ре ли-
ги ја ма и кул ту ра ма.1)

Ово од ре ђе ње сва ка ко не ће за до во љи ти ра ди кал ни је гру пе 
уну тар уме ре не ле ви це, али за то об у хва та во де ћу со ци јал де мо-
крат ску или со ци јал но ли бе рал ну  по ли тич ку стру ју, као и основ-
ну ма ти цу син ди кал них и дру гих ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва 
(ОЦД). Оно, исто вре ме но, ну ди и нај ма њи за јед нич ки име ни тељ за 
од го вор на ар гу мен те кључ ног по ли тич ког  так ма ца – до ми нант не 
нео ли бе рал не ман тре.

1.АКТЕРИ„СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ“
ЛЕВИЦЕУСРБИЈИ

Ка да је о Ср би ји, али и о зе мља ма у окру же њу у ста ту су кан-
ди да та за при јем у ЕУ, реч, отва ра се у ве ли кој ме ри спор но пи та-
ње ко чи ни  ле ви цу, или стрикт ни је, да ли ње уоп ште и има, осим 
мар ги нал них гру па и по је ди на ца „чу ва ра ва тре“.  При том, од го вор 
у нај ве ћој ме ри за ви си од кри те ри ја од ко га се по ла зи: је су ли то 

1) За европ ске со ци јал де мо кра те, НовасоцијалнаЕвропа за пра во је: Еко ло шка Евро па са 
ви ше по сло ва и бо љим по сло ви ма – Ин клу зив на Евро па – Евро па ко ја учи – Евро па ко-
ја ства ра –  Ко хе зив на Евро па. Пар ти ја европ ских со ци ја ли ста (ПЕС) сма тра да у но вој 
гло ба ли зо ва ној еко но ми ји Со ци јал на Евро па мо же би ти оства ре на са мо ако се по ступ но 
гра ди на из ба лан си ра ним осно ва ма ко је чи не три сту ба: кон ку рен ци ја (ко ја сти му ли-
ше) – са рад ња (ко ја оја ча ва) и со ли дар ност (ко ја ује ди њу је). PES, Sta tu tes of the Party of 
Euro pean So ci a lists, adop ted by the 7th PES Con gres, Por to, 7-8 De cem ber 2006, Brus sels. 
In ter net: http:/www.pes.org.dow nlo ads/PES Sta tu tes2006EN.pdf. 22/07/2014.
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про грам ски са др жа ји и до ку мен та, за во дљи во по ли тич ко (са мо) 
од ре ђе ње, или  ефек тив на (не до след на) прак са раз ли чи тих ак те ра 
и ње не кон се квен це по ква ли тет жи во та гра ђан ки и гра ђа на. 

Ако од го вор на пи та ње о ак те ри ма и мо гућ но сти ма со ци јал-
де мо крат ске ле ви це, по ред кон ста то ва ња ста ња, за ам би ци ју има 
и стра те шко „су о ча ва ње са бу дућ но шћу”, он да се у игру мо ра уве-
сти и ме ра (не) ис пу ње но сти сле де ћа че ти ри кри те ри ја: (1) оства-
ре ног сте пе на об је ди ње но сти и ути ца ја; (2) ослон ца на европ ске  
парт не ре и ор га ни за ци је; (3) ин тер не и екс тер не де мо кра тич но сти 
и отво ре но сти за са рад њу са дру гим ак те ри ма на ле ви ци, као и (4) 
осло ње но сти на вред но сти и ак ти ви тет гра ђа на.

Пре сва ке по ну ђе не ар гу мен та ци је фор му ли ше мо по ла зну 
те зу да су на ше, са мо про кла мо ва не пар ти је со ци јал де мо крат ске 
ле ви це, али и син ди ка ти и НВО, бес крај но фраг мен ти ра не и по де-
ље не на оне на вла сти и оне у опо зи ци ји тој вла сти. Исто вре ме но, 
исте је два да су у прак си ишта ви ше од па тро на жних удру же ња без 
ја сног со ци јал ног и по ли тич ког иден ти те та. Нај бо љи тест за ме ру 
њи хо вог ле вог усме ре ња су, ре ци мо, ефек ти њи хо ве пар ти ци па ци је 
у вла сти на оства ре ње вред но сти со ли дар но сти и со ци јал не ко хе-
зи је, на јед ној, и ве ли чи на сте че не  имо ви не њи хо вих функ ци о не-
ра, на дру гој стра ни. Или пак „квант ни скок” про из ве де них по де ла 
и за о кре та ко ји обес хра бру је при ста ли це, укљу чив и по след њу по-
де лу де мо кра та на ДС и НДС.  

О ло ги ци, кри те ри ји ма и ди на ми ци пар тиј ских по де ла у Ср-
би ји пи са ли смо  у дру гим сво јим ра до ви ма.2) На овом ме сту, кон-
ста то ва ће мо  да  де ве де се тих го ди на XX ве ка, на по чет ку про це са 
по ли тич ке плу ра ли за ци је, на про стор уме ре не ле ви це пре тен ду ју 
два оштро су прот ста вље на бло ка: 1. пр ви, вла да ју ћа, ксе но фо бич-
на, де ма го шка, шо ви ни стич ко-со ци ја ли стич ка псе у до ле ви ца (СПС, 
ЈУЛ); 2. дру ги, уну тар опо зи ци је оку пље но гра ђан ско-де мо крат ско 
(ДС, ГСС) и сла бо, со ци јал-ли бе рал но кри ло (ЛСВ, СДУ, СДП). 
На кон про ме на 2000,  по ступ ном про грам ском ево лу ци јом и де-
мо кра та и со ци ја ли ста, тј. на сто ја њем да се пре по зи ци о ни ра ју на 
про стор со ци јал де мо кра ти је, као и па ра лел ним про це сом ула же ња 
СПС у про е вроп ски по ли тич ки mainstream, до шло је до ме ђу соб-
ног при бли жа ва ња, чак ко а ли ци о не са рад ње у пе ри о ду од 2008. до 
2012. Про ме на ко а ли ци о них парт не ра на пр вим на ред ним из бо ри-

2) Зо ран Сто јиљ ко вић, „Со ци јал де мо кра ти ја у Ср би ји – про сто ри, шан се и мо гућ но сти“, 
у: Бра на Мар ко вић и Зо ран Сто јиљ ко вић, Социјалдемократијаисоцијалдемократске
странке, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007; Зо ран Сто јиљ ко вић, ПартијскисистемСр-
бије, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008; Зо ран Сто јиљ ко вић, „По ли тич ке фа ми ли је у 
европ ском пар ла мен ту“, у: ПолитичкегрупацијеуЕвропи, Гор да на Пи ли по вић и Зо ран 
Сто јиљ ко вић (ур.), КАС и ЕПУС, Бе о град, 2011(а).



СПМброј3/2014,годинаXXI,свеска45. стр.11-32.

14

ма го во ри, ме ђу тим, у при лог оце ни да се ра ди ло тек о так тич кој 
оп ци ји за за по се да ње вла сти, а не о стра те шком по ли тич ком  из бо-
ру. То ме су у ве ли кој ме ри до при не ли и ка та стро фал ни еко ном ски 
и со ци јал ни ефек ти „со ци јал но од го вор не“ вла де, не а де кват но ре-
а го ва ње на из би ја ње кри зе и ра ши ре на ко руп ци ја. 

1.1.Синдикатииполитика

Кла сич на уче ња нам го во ре да су син ди ка ти кључ не ор га ни-
за ци је за по сле них, пре све га рад ни штва, ко је у за сту па њу  њи хо-
вих ин те ре са пру жа ју из бор ну по др шку нај че шће стран ка ма ле ви-
це. Исти на, тај од нос ни је ни ка да пре те ра но ро ман ти чан: ни ти су 
син ди ка ти и њи хо во члан ство је ди на, па ни нај број ни ја стра нач ка 
кли јен те ла, ни ти су опет сви син ди кал но ор га ни зо ва ни гра ђа ни 
убе ђе ни ле ви ча ри или со ци јал де мо кра те. Уоста лом, иако су, у ста-
бил ним дру штви ма и си ту а ци ја ма, со ци јал не и еко ном ске те ме нај-
ва жни је, оне ни ка да ни су и је ди не те ме ко је про из во де по ли тич ке 
по де ле у дру штву. 

Ср би ја је пла сти чан при мер свих не га тив них тен ден ци ја ко-
је се мо гу ви де ти у др жа ва ма пост-со ци ја ли зма. Шта ви ше, та квом 
ста њу је од лу чу ју ће до при не ла упра во са мо про кла мо ва на ле ви ца: 
нај пре је (шо ви ни стич ка) ле ви ца у ви ду СПС сно си ла нај ве ћу од-
го вор ност за рат и изо ла ци ју зе мље, а он да су евро ком па ти бил не 
ели те, од ко јих се не ке по зи ва ју на со ци јалд ме о кра ти ју, кроз „по-
ли тич ки ори јен ти са ни ка пи та ли зам“ (Макс Ве бер) до дат но раз-
вла сти ле и оси ро ма ши ле дру штво. За че тврт ве ка ви ше пар ти зма 
на пра вљен је пун круг: ци нич на игра по ли тич ке фор ту не учи ни ла 
је да Ср би ју да нас у Евро пу вра ћа ју они ко ји су је из ве ли из све та. 

У та квом кон тек сту, не чу ди чи ње ни ца да пред  из бо ре сва-
ка из бор на ли ста има по не ку (па ту ља сту) со ци јал де мо крат ску 
стран ку и не ка кав син ди кат ко ји за јед но или два про ла зна ме ста 
на по сла нич ким ли ста ма ну де сво ју по др шку. Парт не ри се при том 
ме ња ју по прин ци пу: ко да ви ше. Из бор ни са вез АСНС са тр жи-
шно-фун да мен тал ним ЛДП, или пак тран сфер Сло ге од со ци ја ли-
ста ка ДС, ко ја је пак са сво је стра не до не дав но са ра ђи ва ла са 
син ди ка ли сти ма из  Кон фе де ра ци је, са мо су не ки од ло кал них па-
ра док са. Па ра док са због ко јих  из бор на сце на у Ср би ји нео до љи во 
под се ћа на ва ша ри ште или про вин циј ски ба зар.

Фраг мен ти ра ној, пре на се ље ној и иде о ло шки кон фу зној пар-
тиј ској по ну ди од го ва ра иста та ква син ди кал на тра жња, при че му 
сва ки по ли тич ки „спо со бан ку пац“ мо же за ман дат-два у пар ла-
мен ту ку пи ти све оне ко ји се не усу ђу ју да са ми уђу у из бор ну 
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аре ну, или јед но став но не мо гу да стек ну ста тус ре ле вант ног и ре-
пре зен та тив ног син ди ка та. Ср би ја та ко очи то спа да у ред др жа ва 
са плит ким, не раз ви је ним и не ста бил ним по ли тич ким тр жи штем. 
Не ди фе рен ци ра ној тра жњи ко ју обра зу је ве ли ка ве ћи на си ро ма-
шних, не за по сле них и фру стри ра них (ду гим про па да њем зе мље) 
гра ђа на, од го ва ра пре о бим на по ну да им прег ни ра на де ма го ги јом и 
на вод ном бри гом за „обич ног“ чо ве ка, као и ви со ко фре квент ним 
ин си сти ра њем на со ли дар но сти и со ци јал ној прав ди: на рав но, са-
мо на пла ну на пад ног вер ба ли зма.

1.2.Политичкопоље

Ка да је о пар тиј ском и, оп шти је, по ли тич ком по љу реч, на 
про грам ској рав ни ана ли зе, мо гу се чак и де тек то ва ти ре ла тив но 
ја сне ли ни је по де ле на ле ви цу, цен тар и де сни цу. Та кве про грам ске 
раз ли ке, ако се са да огра ни чи мо на еко ном ски еле мент, по сто је у 
лу ку од тр жи шно из ра зи то про ли бе рал ног ЛДП, до „со ци јал но од-
го вор не“ ко а ли ци је пред во ђе не СПС. У прак си, ме ђу тим, ка да би-
ло ко ја од срп ских пар ти ја до ђе на власт, не за ви сно од иде о ло шког 
пред зна ка, кре ће стам пе до у тр ци за по зи ци је пар тиј ских ко ме са ра 
на че лу јав них пред у зе ћа и уста но ва.  

Исти ни за во љу, по ли тич ки пред у зи ма чи у зе мља ма пе ри фе-
ри је су при том на ве тро ме ти ни из ме ђу гла са ча и зах те ва до ма ћих и 
ме ђу на род них спон зо ра. Про стор и са др жа ји во ђе них јав них по ли-
ти ка, укљу чив и „со ци јал но од го вор ну вла ду“ ко а ли ци је де мо кра-
та и со ци ја ли ста, па ра диг ма ти чан су при мер за тврд њу со ци о ло га 
Ива на Кра сте ва да све стран ке и ко а ли ци је на Бал ка ну у вре ме из-
бо ра уђу у стра сну љу бав ну ве зу са (си ро ма шним) би рач ким те-
лом, а ка да до ђу на власт сту па ју у брак са ме ђу на род ним фи нан-
сиј ским ор га ни за ци ја ма.3) Би ра чи на на ци о нал ним из бо ри ма да кле 
мо гу да ме ња ју но мен кла ту ре на вла сти, али не и кључ не еле мен те 
гло ба ли зо ва не еко ном ске и со ци јал не по ли ти ке.4)   

Тре ба на гла си ти да про блем Ср би је и зе ма ља у ре ги о ну, ко је 
ула зе у ис цр пљу ју ћу тр ку да пру жа њем све ве ћих по год но сти при-

3) Иван Кра стев, Замканефлексибилности, БФПИ, Бе о град, 2004.

4) Уме сто би ло ка квог „упут ства за упо тре бу“ гла сач ког  ли сти ћа, гра ђан ке и гра ђа ни би 
мо гли до бро да про ми сле и по тра же од го во ре на пи та ња: Ко су по ли тич ки спон зо ри 
не у спе шних при ва ти за ци ја? Ко је и кроз ко је ме ха ни зме омо гу ћио „успе шним“ пред-
у зет ни ци ма да уру ше  на ци о нал не бан ке са ве ћин ским др жав ним ка пи та лом? Ко јим 
ли ни ја ма су без ика кве кон тро ле и про це на де ље не суб вен ци је и раз вој ни кре ди ти? За-
што нај бо га ти ји не пла ћа ју по ре зе у зе мљи и за што ни „со ци јал но од го вор не“ вла сти у 
Ср би ји ни су уве ле про гре сив но опо ре зи ва ње уме сто да се кроз нпр. „со ли дар не по ре зе“ 
опо ре зу ју и за ра де од „чи та вих“ 500 евра? Ко се  про сла ви ло ске чом да ће лак ше от-
пу шта ње ауто мат ски до ве сти и до лак шег за по шља ва ња, као да за по шља ва за кон, а не 
успе шни раз вој ни про јек ти и стра те ги је?
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ву ку стра не ин ве сти ци је, ни је, ка ко се то че сто у јав но сти мо же чу-
ти, „пре за шти ће но“ рад ни штво, већ од су ство пра ви ла игре, сла бо 
ан ти мо но пол ско за ко но дав ство и „по ли тич ки ка пи та ли зам“, од но-
сно, бо га ће ње уз при су ство и по моћ вла сти. Крај њи циљ ове ло ги-
ке је по вра так у ста ње „кли ма ти зи ра ног“ Рим ског цар ства: ве ћи на 
је ко ли ко-то ли ко збри ну та и пру же не јој су гла ди ја тор ске услу ге 
уче сни ка у ра зним во а јер ским игри ца ма и ри ја ли ти шо у и ма. Исто-
вре ме но, без ре ла тив но из ве сног по сла, гра ђа ни су су о че ни с опа-
сно шћу да мо ра ју пер ма нент но да бу ду до ступ ни по тен ци јал ном 
по сло дав цу и да вре ме ном при ста ју и на по ни жа ва ју ће по ну де. 

Овај крат ки пре глед мо гли би смо да за кљу чи мо кон ста та ци-
јом да, ова ква ка ква је, „со ци јал де мо карт ска“ ле ви ца у Ср би ји, и не 
са мо у њој, не ма ни ка кву бу дућ ност.

Ак те ри на тој ле ви ци, по себ но на ком из бо ра 2014. го ди не, 
мо ра ли би да озбиљ но ис кал ку ли шу ме ру и ко нач не ефек те сво је 
ло ги ке ко а ли ци о ног пре жи вља ва ња и бо рав ка у вла сти (пре све-
га, Ља ји ће ва СДПС, али и ко а ли ци ја око СПС). На дру гој стра ни, 
још се ра ди кал ни је на ме ће по тре ба, уну тар из бор них гу бит ни ка 
из ре до ва ДС, за те мељ но стра те шко, иден ти тет ско и ка дров ско 
пре о бли ко ва ње у на ре дих го ди ну-две на „опо зи ци о ној уме ре ној 
ле ви ци“.5) По сто је ћи сце на ри ји и из во ђа чи су очи то пре шли сво је 
зе ни те и ма ла је ве ро ват но ћа да ће до не ти не што бит но дру га чи је 
и бо ље.

Ду го роч но, оста је да се ви ди и ка кву ће уло гу у овим про це-
си ма има ти гра ђан ске ини ци ја ти ве и „по кре ти оспо ра ва ња“, ко ји у 
по слу „над зи ра ња де мо кра ти је“ об је ди њу ју не вла дин сек тор, син-
ди ка те, ауто ном не ме ди је и ака дем ску за јед ни цу: на рав но, ка да и 
они са ми до сег ну до во љан ни во де мо крат ског пр ко са. Тек за јед но 
и све сни сво је сна ге, ови ак те ри ће мо ћи да оме ђе, кон тро ли шу и 
усме ра ва ју по ље по ли ти ке. Над гле да ње де мо кра ти је прет по ста вља 
из бор по ли тич ких по сле ни ка од стра не гра ђа на а не по ли тич ких 
оли гар хи ја, али и пун увид у њи хо ве рад не би о гра фи је и имо вин-

5) Из бор ни не у спех ре зул тат је чи ње ни це да су нај ве ће про ме не  на ста ле у струк ту ри не-
ка да шњих при ста ли ца ДС. Нај пре, нај ве ћи део оних ко ји су гла са ли за ову по ли тич ку 
оп ци ју пре го ди ну и по да на, њих 51%, са да ка жу да су нео д луч ни или да не же ле да 
пар ти ци пи ра ју на из бо ри ма. Оно што је још по ра зни је за ову по ли тич ку оп ци ју је чи-
ње ни ца да је са мо 17% оних ко ји су пре две го ди не гла са ли за ДС ре кло да ће по но во 
гла са ти за ову по ли тич ку оп ци ју. Оста так „од ли ва ња“ гла со ва био је усме рен на две по-
ли тич ке оп ци је: НДС И СНС. Ка НДС је оти шло 14% не ка да шњих при са та ли ца ДС, што 
је и оче ки ва но са об зи ром на раз лаз са бив шим ли де ром ове стран ке Та ди ћем, ко ји је 
са да ли дер НДС. Ме ђу тим, сва ки осми би рач ДС је пре шао на „су прот ну“ стра ну из ја-
вом да пла ни ра да гла са за СНС. Све ово је до ве ло ДС на иви цу из бор ног цен зу са, а свој 
пар ла мен тар ни ста тус нај ве ро ват ни је ду гу ју про це су у ко ме се је дан про це нат оних ко ји 
су ре кли да раз ми шља ју за ко га да гла са ју вра тио свом ра ни јем из бор ном опре де ље њу. 
Ђор ђе Ву ко вић и др., Демократија,поверењеипартиципација, Це сид, Бе о град, 2014. 
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ске кар те. Па ра лел ни ис ко рак чи ни и отва ра ње по ли тич ких ин сти-
ту ци ја за гра ђан ске за ко но дав не ини ци ја ти ве, ци вил ну кон тро лу и 
над зор, јав не рас пра ве и прак су јав них слу ша ња, а не за тек њи хо ву 
па ро ди ју у ви ду на ру че них удво рич ких пам фле та. 

2.МЕРАПРИХВАЋЕНОСТИВРЕДНОСТИЛЕВИЦЕ

За озбиљ ни је стра те шке сту ди је нео п ход но је, ме ђу тим, од-
го во ри ти на це ли низ пи та ња. Пр ву, нај ши ру прет по став ку за при-
чу о бу дућ но сти ле ви це у Ср би ји ну ди од го вор на пи та ње: у ко јој 
ме ри је ле ви ца, тј. пре ци зни је, ње не раз ли чи те стру је, при хва ће на 
као кул тур на и вред но сна пре фе рен ци ја гра ђан ки и гра ђа на?

По ла зни став ко ји на сто ји мо да ар гу мен ту је мо на при ме ру 
Ср би је, а ко ји чи ни се да има го то во уни вер зал но зна че ње, је став 
да,  пре ма ис пи ти ва њи ма јав ног мње ња, ста нов ни штво и да ље ве-
ру је у тра ди ци о нал не иде а ле со ци јал-де мо кра ти је, као и да же ли 
да жи ви у ега ли тар ним дру штви ма по пут Швед ске.6) У том кон тек-
сту, па ра докс ко ји је на де лу ве о ма до бро де тек ту је те за Има ну е ла 
Ва лер штај на да со ци јал де мо кра ти ја пред ста вља да нас ви ше кул-
тур ну пре фе рен ци ју, не го  ре ле вант ни со ци јал ни по крет.7) 

Од пе ри о да олов ног про до ра нео ли бе ра ли зма све до да нас, 
иде ја јед на ко сти и не тр жи шна схва та ња со ци јал не прав де су се 
ипак ус пе ла од у пре ти по ку ша ји ма еко ном ске ра ци о на ли за ци је. 
Гра ђа ни твр до гла во од би ја ју да од у ста ну од иде је о со ци јал ној или 
„мо рал ној” еко но ми ји, уну тар ко је би  по се до ва ли пра ва ко ја су 
бар јед на ко ва жна као тр жи шни ис хо ди. У ства ри, та мо где има-
ју при ли ку, као што је  има ју уну тар фор мал не де мо кра ти је ко ја 
функ ци о ни ше, гра ђа ни ин си сти ра ју на пред но сти дру штве ног над 
еко ном ским, као и на за шти ти дру штве них ду жно сти и оба ве за од 
тр жи шних при ти са ка ка ве ћој „флек си би ли за ци ји” ра да. Ра ди се 
о ста њу ду ха ко ји је још 1944. го ди не Ка рољ По ла њи у свом ка-
пи тал ном де лу „Ве ли ка тран сфор ма ци ја“ опи сао као „кон тра-по-
крет“ про тив ко мо ди фи ка ци је ра да.

2.1Демократскидефицит

Ако би смо по ку ша ли да крат ко су ми ра мо на ла зе број них, 
али сег мен ти ра них и ре ла тив но те шко упо ре ди вих ис тра жи ва ња, 
те од го нет не мо рас по ло же ња и ста во ве гра ђа на Ср би је, пр во мо-

6) Ric hard Wil kin son and Ka te Pic kett, TheSpiritLevel:WhyGreaterEqualityMakesSocieties
Stronger, Blo om sbary Press, Lon don, 2009.

7) Ima nuel Wal ler ste in, Does Social-DemocracyHave aFuture?, In ter net, www.iwal ler sti en.
com/do es-so cial-de mi noc racy-ha ve-a-fu tu re/, 01/07/2014.
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ра мо да кон ста ту је мо дво тре ћин ско не за до вољ ство функ ци о ни са-
њем де мо кра ти је, оства ре ним ефек ти ма при ва ти за ци је и оп штим 
ста њем при ли ка у дру штву. По след ња де це ни ја до не ла је са мо још 
је дан та лас оси ро ма ше ња: ово га пу та под упра вом „евро ком па ти-
бил них” ели та, спрем них да спро ве ду да ље нео ли бе рал не ре фор ме 
пред ста вље не као нео п хо дан део про це са при сту па ња Европ ској 
уни ји.8) По сле дич но, фор мал на де мо кра ти ја, ко јој гра ђа ни на ла зе 
до ста ма на (нео д луч ност, бес крај не рас пра ве, сла бо во ђе ње при-
вре де, сла бо сти у ус по ста вља њу ре да) тек је за ре ла тив ну ве ћи ну 
њих, „бо ља од свих дру гих об ли ка вла да ви не”. 

Исто вре ме но, де мо кра ти ја је кључ на вред ност и ви со ко ран-
ги ра ни циљ са мо ако је пра ће на еко ном ским раз во јем и из ла же-
њем ве ћи не ста нов ни штва из зо не си ро ма штва и не за по сле но сти. 
До дат ни про блем пред ста вља до ми нант но уве ре ње да ми и ни смо 
дру штво и љу ди „зре ли за пу ну де мо кра ти ју“. По сле дич но, ра ди 
се о дру штву нео т пор ном на ње но ауто ри тар но ис кри вља ва ње, де-
ма го ги ју и „про све ће ни ап со лу ти зам”, или за го ва ра ње вла да ви не 
чвр стом ру ком бри жног до ма ћи на, тј. „ме ки па тер на ли зам”.9) Ко-
нач но, укр шта њем и ком па ра ци јом на ла за, на осно ву Це СИД-овог 
ис тра жи ва ња из фе бру а ра 2014. го ди не, мо гло би се за кљу чи ти да 
су „не при ја те љи де мо кра ти је“, ти ме и со ци јал де мо кра ти је, по ред 
си ро ма штва и нео бра зо ва но сти и ауто ри тар ност, на ци о на ли зам, 
(вер ска) не то ле ран ци ја, цен тра ли зам, кон фор ми зам и тра ди ци о на-
ли зам.10)

2.2Оправданостсоцијалнихфункцијадржаве

Го то во дво тре ћин ска ве ћи на гра ђа на, уз про ти вље ње при-
бли жно пе ти не „твр дих” ли бе ра ла, за ла же се за со ци јал но од го-
вор ну др жа ву, од но сно за зна чај ну уло гу др жа ве у збри ња ва њу и 
за шти ти си ро ма шних, ста рих, не моћ них и не за по сле них.11) При-
ста ја ње уз по ли ти ку др жав них со ци јал них тран сфе ра је из раз те-
шке си ту а ци је, али и на сле ђе не кул ту ре со ли дар но сти, па и ра ши-
ре ног ета ти стич ког син дро ма. Сли чан рас по ред сна га по сто ји и у 
по гле ду при хва та ња си сте ма бес плат ног ба зич ног обра зо ва ња и 
здрав стве не за шти те. 

8) Срећ ко Хор ват и Игор Штикс, „До бро до шли у пу сти њу тран зи ци је! Пост со ци ја ли зам, 
Европ ска уни ја и но ва ле ви ца на Бал ка ну“, у: Криза,одговори,левица:Прилозизаједан
критичкидискурс, Ро за Лук сем бург Штиф тунг, Бе о град, 2013, стр. 199-201.

9) Зо ран Сто јиљ ко вић, „Пар тиј ска сце на Ср би је“, у:ПолитичкегрупацијеуЕвропи, Гор да-
на Пи ли по вић и Зо ран Сто јиљ ко вић (ур.), КАС и ЕПУС, Бе о град, 2011(б), стр. 100-104. 

10) Ђор ђе Ву ко вић и др., op.cit., 2014. 

11) Зо ран Сто јиљ ко вић, op.cit., 2011(б), стр. 257-259. 
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Уз сва по јед но ста вљи ва ња мо гло би се, на осно ву на ла за Це-
СИД-овог ис тра жи ва ња из фе бру а ра 2014. го ди не, за кљу чи ти да 
удео тр жи шних ли бе ра ла, за ви сно од по зи тив ног или не га тив ног 
усме ре ња фор му ла ци је пи та ња, ва ри ра не где око пе ти не ис пи та-
ни ка. То ли ко је оних ко ји ма је нај бо ља тр жи шна еко но ми ја (17%), 
ко ји се у пот пу но сти сла жу са тврд њом да са мо нај си ро ма шни ји 
тре ба да до би ју по моћ (20%), да др жа ва не сме да се да ље за ду жу-
је да би сви ма по мо гла (29%), да за по шља ва ње тре ба пре пу сти ти 
тр жи шту и за ко ну по ну де и по тра жње (16%), од но сно да др жа ва 
не сме да се ста ра око отва ра ња рад них ме ста и по мо ћи не за по сле-
ни ма (19%) . 

На дру гој стра ни, при бли жно исти удео (око јед не пе ти не) је 
и (нео) со ци ја ли стич ких јед на ча ра и при ста ли ца ја ке др жа ве ко ји 
се за ла жу за план ску еко но ми ју (18%), без ре зер вно за по моћ сви ма, 
да ље за ду жи ва ње, од луч но про тив за ко на по ну де и тра жње (17%) 
и за др жав но пла ни ра ње, а про тив су ми та о сло бод ном тр жи шту 
(21%). Удео оних ко ји не зна ју или не мо гу да де фи ни шу свој став 
кре ће се око тре ћи не, од но сно, за ви сно од пи та ња, од не што ма ње 
од пе ти не до чак по ло ви не ан ке ти ра них. Нај зад, тек ре ла тив ну ве-
ћи ну чи ни тре ћи на гра ђан ки и гра ђа на ко ји за у зи ма ју уме ре ну со-
ци јал де мо крат ску, или још пре со ци јал-ли бе рал ну по зи ци ју.12) 

На дру гој стра ни, кри зом до ла зи ефек тив но и до опа да ња 
при хва ће но сти вред но сти со ли дар но сти и прак се ис ка зи ва ња со-
ли дар но сти, ко ја је јед на од кључ них вред но сти ле ви це.13) 

На осно ву на ла за број них ис тра жи ва ња, мо гли би смо да 
фор му ли ше мо прет по став ку да у ле гал не и ле ги тим не, ве ћин ски 
при хва ће не, со ци јал не ди мен зи је де мо кра ти је и по жељ не функ ци-
је со ци јал но од го вор не др жа ве (на че му ин си сти ра со ци јал де мо-
кра ти ја) спа да ју уме ре не ре ди стри бу тив не стра те ги је усме ре не ка 
ре ду ко ва њу и ис ко ре њи ва њу си ро ма штва, не за по сле но сти и со ци-
јал не изо ла ци је. У исти ред иду и га ран то ва ње ба зич них обра зов-
них и здрав стве них услу га и стан дар да ко ји омо гу ћа ва ју при сто-

12) Вид. ши ре у: Зо ран Сто јиљ ко вић, Поверење,партиципацијаипротести, Це СИД, Бе о-
град, 2014. 

13) Пре глед вред но сти за ко је се за ла жу чла но ви син ди ка та из 2013. го ди не, по ка зу је ја сно  
опа да ње со ли да ри стич ке ори јен та ци је. Ори јен та ци ја пре ма со ли дар но сти, исти на, је-
сте ши ро ко рас про стра ње на у Ср би ји, али у знат но ма њој ме ри не го, ре ци мо, со ци јал-
на си гур ност или ега ли та ри зам. Ори јен та ци ју пре ма со ли дар но сти при хва та тек не што 
пре ко по ло ви не рад ни ка. На дру гој стра ни, уз  ско ро тре ћи ну ис пи та ни ка (31%) ко ји су 
нео д луч ни по пи та њу со ли дар но сти, при бли жно сва ки ше сти за по сле ни по ка зу је од бој-
ност пре ма со ли да ри зму. Исто вре ме но, по себ но је ра ши ре на ауто ри тар ност, вред ност 
у су прот но сти са ци ље ви ма и основ ним по сту ла ти ма (де мо крат ске) ле ви це. Во ји слав 
Ми ха и ло вић, Социјаникапиталиорганизацијскикапацитетисиндиката, ма стер рад, 
Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2013, стр. 34.
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јан, чо ве ка до сто јан ква ли тет жи во та. Да кле, про стор кон сен зу са 
уну тар уског ма не вар ског про сто ра „те гоб не тран зи ци је“, мо гу-
ће је гра ди ти око, бар на чел ног, при хва та ња тр жи шне еко но ми је 
са угра ђе ним со ци јал ним ко рек ти ви ма, од но сно око при хва та ња 
европ ског со ци јал но-тр жи шног мо де ла. 

2.3Актуелнеполитичкеподелеиидентитети

По ли тич ки про фи ли ра но и осве шће но ви ђе ње по жељ ног 
оби ма (ре ди сти бу тив них) функ ци ја др жа ве је тек са мо је дан, у Ср-
би ји не и нај ва жни ји, аспект по ли тич ких и вред но сних по де ла.14) 
По сле дич но, из ра зи то сло же ну по ли тич ко-кул тур ну ма пу Ср би-
је по ка зу је, ре ци мо, Це СИД-ово ис тра жи ва ње из фе бру а ра 2010. 
го ди не, на осно ву ко јег би се гра ђа ни Ср би је мо гли по де ли ти на 
оне ко ји су осло нац про ме на ма и ре фор ма ма: мо дер ни сте (19%), 
кон зер ва тив це ко ји се мо дер ни зу ју или „мо дер не“ кон зер ва тив це 
(19%), и на оне ко ји им се објек тив но су прот ста вља ју: ауто кра те 
(21%) и на ци о на ли сте (15%). На ла зи ово га ис тра жи ва ња по ка зу ју 
и да је про сеч ни гра ђа нин Ср би је на ци о нал но то ле рант ни (71%) 
тра ди ци о на ли ста (64%), ко ји је  пре за де цен тра ли за ци ју ( 39% vs 
27%) и ЕУ (39% vs 25%) не го про тив њих, при че му има озбиљ не 
ди ле ме око при хва та ња тр жи шне при вре де (31% за и 21% про тив, 
уз го то во по ло ви ну уз др жа них) и хо мо фо би чан је (49%, уз пе ти ну 
то ле рант них и тре ћи ну нео д луч них). Још ин ди ка тив ни ји су на ла зи 
о ме ри при хва та ња кон ку ри ра ју ћих по ли тич ких иде о ло ги ја: со ци-
јал де мо крат ске, де мо хри шћан ске, кон зер ва тив не, ли бе рал не, као и 
на ци о на ли зма и ко му ни зма. Уну тар ма ње од по ло ви не гра ђа на ко ја 
је до спе ла до ка квог – та квог кон цеп ту ал ног раз у ме ва ња по ли ти-
ке, убе дљи во нај ви ше њих (2/5), пре фе ри ра со ци јал де мо кра ти ју.15)

14) На сто је ћи да пре ци зни је од ре ди струк ту ру и са др жа је иде о ло ги је Лип сет је, у свом кла-
сич ном де лу Политички човек, де фи ни сао дво ди мен зи о нал ну струк ту ру по ли тич ких 
вред но сти на те ме љу раз ли ко ва ња еко ном ских вред но сти (ко је се од но се на ди стри бу-
ци ју бо гат ства и при хо да у дру штву)  и кул ту рал них вред но сти (од но се се на ин ди ви-
ду ал не сло бо де и со ци јал ни по ре дак). Кул ту рал не и еко ном ске вред но сти се мо гу на ћи 
у раз ли чи тим ре ком би на ци ја ма што да ка ко по ље по ли ти ке и по ли тич ких иде о ло ги ја 
чи ни сло же ним и ауто ном ним. Seymo ur Mar tin Lip set, PoliticalMan:TheSocialBases
ofPolitics, Do u ble day & Com pany, New York, 1960. У пре ци зни јој ана ли зи пол тич ко- 
кул ту рал них скло по ва, број ни ауто ри ис ти чу ка ко се у ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма 
нај че шће по и сто ве ћу ју вред но сти тра ди ци о нал ног мо ра ла (кон зер ва тив но гле ди ште на 
од но се из ме ђу по ло ва, сек су ал ност, жи вот и смрт) са ауто ри тар ним тен ден ци ја ма (ко-
је им пли ци ра ју авер зи ју пре ма кул ту рал ној раз ли чи то сти и ри гид ну кон цеп ци ју со ци-
јал ног по рет ка). Сма тра се на те ме љу тих на ла за да су и мо рал ни тра ди ци о на ли зам и 
ауто ри тар ност по ве за ни, пре све га  са де сни цом у по ли тич ком спек тру, што на рав но не 
зна чи и да ни је мо гућ, па ни ре дак спој тра ди ци о нал ног  ауто ри та ри зма са (ле ви чар-
ским) ега ли та ри змом у рас по де ли до ба ра.

15) До шло се  и до на ла за ко ји по ка зу ју да се ДС те ме љи на по др шци гра ђа на мо дер ни ста 
и мо дер них кон зер ва ти ва ца: они чи не 4/5 из бор ног ре зер во а ра ове стран ке. По др шка 
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На дру гој стра ни, ре зул та ти ис тра жи ва ња код нас по твр ђу ју 
те зу о сла бој, кри зом чак опа да ју ћој, ра ши ре но сти, по де ле ле ви ца 
– де сни ца у Ср би ји.16) Ме ђу тим, ка ко об ја сни ти чи ње ни цу да со ци-
јал де мо крат ски про је кат је сте до ми нан тан, али не и пар ти је (са мо) 
про кла мо ва не ле ве ори јен та ци је.

3.КОНТРОВЕРЗЕОКОТОГАКОТРЕБАДА
ЧИНИСОЦИЈАЛНУБАЗУЛЕВИЦЕ

Опи са ни вред но сни и по ли тич ко-кул тур ни рас це пи го во ре у 
при лог тврд њи да је кључ ни про блем оства ри ва ња је дин ства на 
по ли тич кој и ци вил но-дру штве ној со ци јал де мо кра ти ји (и на на ци-
о нал ној и на гло бал ној рав ни), хар мо ни зо ва ње на пе то сти и об је-
ди ња ва ње ин те ре сне ма три це и гла сач ких опре де ље ња обра зо ва не 
сред ње кла се и рад нич ке кла се. Ко смо по лит ска сред ња кла са се 
очи то де на ци о на ли зу је, док на ци о нал на др жа ва оста је кључ ко лек-

ЛДП до ла зи до ми нант но из ре до ва мо дер ни ста, а СПС из ре до ва ауто кра та. При ста ли це 
СРС до ла зе го то во ис кљу чи во из ре до ва на ци о на ли ста и ауто кра та. При ста ли це СНС и 
ДСС су у пу ној ме ри рас по лу ће не, при че му су ипак ауто кра те и на ци о на ли сти број ни-
ји од мо дер ни ста и мо дер них кон зер ва ти ва ца. Срећ ко Ми ха и ло вић и др., Вредностии
идентитететиграђанаСрбијеуконтекстуевропскихинтеграција, Це СИД, Бе о град, 
2010, стр. 17-18. Ина че, нај ви ши удео со ци јал де мо кра та у укуп ном бро ју при ста ли ца 
има ДС (32%), а за њи ма сле де, по ма ло нео че ки ва но, ДСС и Г17 плус (са по 29%). Дру-
га, „ре зер вна“ иде о ло ги ја при ста ли ца ДС и Г17 плус је ли бе ра ли зам (10-14%), а сим-
па ти зе ра ДСС де мо хри шћан ство (12%). При ста ли це СПС су го то во пот пу но по де ље не 
из ме ђу при хва та ња ко му ни зма и со ци јал де мо кра ти је, уз не што ипак ве ћи удео нео ко му-
ни ста (27% vs 24%). При ста ли це СПО су „на рав не ча сти“ – по пе ти на, по де ље не из ме ђу 
ли бе ра ли зма, со цјал де мо кра ти је и де мо хри шћа на. Уну тар тек по ло ви не ра ди кал ских 
гла са ча ко ји мо гу да фор му ли шу став из јед на чен је удео (по 15%) при ста ли ца со ци-
јал де мо кра ти је и на ци о на ли ста. Је ди но у слу ча ју при ста ли ца ЛДП со ци јал де мо кра ти ја 
је дру го ран ги ра на иде о ло ги ја. Уну тар ЛДП ли бе ра ли зам је два пу та ви ше при хва ћен 
од со ци јал де мо крат ског кон цеп та (47% vs 23%). Срећ ко Ми ха и ло вић и др., Изградња
проевропске демократске културе кроз јачање капацитета креатора јавног мнења, 
Це СИД, Бе о град, 2006.

16) По да ци до би је ни Це СИД-овим ис тра жи ва њем (фе бру ар 2014.) по ка зу ју на о ко па ра док-
сал но по нов ни из у зет но ви сок раст уде ла (чак на 2/3: 66,5%) ис пи та ни ка ко ји ни су у 
ста њу да се  иде о ло шки по зи ци о ни ра њу или о то ме не ма ју став. Тре ћи на ко ја се опре де-
љу је је го то во рав но мер но рас по ре ђе на на цен тар (12%), де сни цу (11%) и ле ви цу (10%). 
Чи ње ни ца да се број оних ко ји не по се ду ју иде о ло шки ком пас са про ду бље њем кри зе 
зна чај но уве ћао, уз па ра лел ни пад по ве ре ња и ак ти ви зма, сва ка ко је за бри ња ва ју ћа са 
ста но ви шта ста би ли за ци је пар тиј ског и по ли тич ког си сте ма и зах те ва сво је об ја шње ње. 
Раз ло ге по ја ви исто вре ме не ни ске по ли тич ке иден ти фи ка ци је, по ве ре ња и (ауто ном ног) 
ак ти ви зма,  по ред „ви шка исто ри је“ и „успе шног“ хо да из кри зе у кри зу, тре ба тра жи-
ти у чи ње ни ци да у др жа ва ма по пут Ср би је са не из гра ђе ним ци вил ним дру штвом и 
сла бим ин сти ту ци ја ма, ели те де лу ју под ма њим огра ни че њи ма и ла ба ви јим пра ви ли ма 
игре. „Кри вац“ је, да ље, и сна жно на сле ђе по ли тич ког пер со на ли зма ко ји је вр ло при-
су тан у Ср би ји, што  до ка зу је и реј тинг ли де ра ко ји пре ма шу је стра нач ки у слу ча је ви ма 
Ми ло ше ви ћа, Ко шту ни це, Та ди ћа и да нас Алек сан дра Ву чи ћа. Би ра чи у Ср би ји као да 
су у пер ма нент ној по тра зи за ли де ром у ко га ће учи та ти сво је по ве ре ње и на ко га ће 
пре не ти од го вор ност. 
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тив ног иден ти те та  рад ни штва. Кри зе, пер ма нент на пре и спи ти ва-
ња и по де ле, ре чи то го во ре о те жи ни на сто ја ња да се раз ли чи ти 
ак те ри и оп ци је др же уну тар истог ор га ни за ци о ног (пар тиј ског) 
окви ра  или бар у окви ру стра те шког парт нер ства на ле ви ци. 

Ре не Ку пер (RenéCuperus) ви ди три кључ не оп ци је за бу дућ-
ност европ ске со ци јал де мо кра ти је: 

Пр ву чи ни ја сан из бор да про све тље на про фе си о на ли зо ва на 
сред ња кла са бу де основ на из бор на ба за. Она ре пре зен ту је бу дућ-
ност „ла ке“ или еко но ми је зна ња, рас ту ћи је сег мент дру штва и 
кон цен три са на је у ве ли ким ур ба ним цен три ма. Исто вре ме но, она 
је и но си лац јед ног оп ти ми стич ног, ли бе рал ног и ко смо по лит ског 
по гле да на мул ти кул ту рал ну ин те гра ци ју и европ ску уни фи ка ци ју. 
Та кав стра те шки со ци јал ни и по ли тич ко-кул тур ни из бор би ло гич-
но во дио  ко а ли ци ја ма са дру гим ли бе рал но-ле вим пар ти ја ма, као 
што су Зе ле ни, со ци јал ни-ли бе ра ли или да нас пи ра ти. По ли тич ко 
парт нер ство би се ти ца ло за јед нич ког про јек та око мо де ла „флек-
си гур ног” тр жи шта рад не сна ге, европ ске по ли тич ке ин те гра ци је, 
зе ле них тех но ло ги ја, ин ди ви ду ал не ауто но ми је или сти му ли ра ња 
со ци јал них ино ва ци ја. То би би ла прак тич но ре мо ду ла ци ја и на ста-
вља ње Бле ро вог (TonyBlair) и Ги ден со вог (AnthonyGiddens) „тре-
ћег пу та“ ко је би за до би ло и по др шку глав ни цу фе ми ни стич ких и 
еко ло шких гру па. На дру гој стра ни, ова оп ци ја ви ше да го то во не-
ма шта да по ну ди нај си ро ма шни ји ма у зе мља ма (по лу) пе ри фе ри је 
по пут Ср би је, та ко да ни уз нај бо љу, је дин стве ну  по ли тич ку стра-
те ги ју не мо же да до би је по др шку ви ше од пе ти не би ра ча, од но сно 
сво је вре ме ног мак си мал ног учин ка ко а ли ци ја око де мо кра та. 

Дру га оп ци ја би би ла из бор оно га што се на зи ва „со ци јал де-
мо кра ти ја стра ха“, за ко ју То ни Џад (TonyJudt) сма тра да је је ди на 
со ци јал де мо кра ти ја ко ја има бу дућ ност (ако со ци јал де мо кра ти ја 
уоп ште има бу дућ ност).17) Она би би ла усме ре на на то да по нов но 
за до би је по др шку тра ди ци о нал не, али и но ве флук ту и ра ју ће рад-
нич ке кла се, као и но ве ни же сред ње кла се и свих оних ко ји за ви-
се од јав них про гра ма со ци јал не си гур но сти и со ци јал не за шти те. 
Ова оп ци ја би се бо ри ла за за шти ту и си гур ност ко ју је обез бе-
ђи ва ла кла сич на др жа ва бла го ста ња. Би ла би екс трем но кри тич на 
пре ма тр жи шту, по себ но ње го вом угра ђи ва њу у јав ни сек тор, али 
и пре ма  ЕУ, тј. ње ном тр жи шном над де тер ми ни зму ка кав да нас 
по сто ји. Ова кав со ци јал ни из бор ло гич но би во дио ка те шњој са-
рад њи са по пу ли сти ма на ле ви ци и об но вио би тра ди ци о нал ну са-
рад њу са син ди ка ти ма. Ве ли ко је пи та ње, ме ђу тим, да ли ову уло гу 
уоп ште мо же да од и гра ко а ли ци ја око Да чи ће вих со ци ја ли ста?   

17) То ни Џад, Тешкоземљи, Пе шча ник, Бе о град, 2014. 
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Ра ди се прак тич но о огром ном со ци јал ном ре зер во а ру ко ји 
чи ни над по ло вич ни део оси ро ма ше ног би рач ког те ла ко је је по ли-
тич ки флук ту и ра ло из ме ђу со ци ја ли ста и ра ди ка ла, од но сно да нас 
на пред ња ка. Ње му, по ред рад ни штва при па да и две пе ти не ис пи та-
ни ка ко ји се у Це СИД-овом ис тра жи ва њу18) из 2014. го ди не иден-
ти фи ку ју са сред њом кла сом на осно ву чи ње ни це да им при ба вља-
ње хра не, обу ће и оде ће ни су про блем. Осе ћај при па да ња сред њој 
кла си на осно ву чи ње ни це да је не ко сит и об у чен но ви је до при нос 
(пост) кри зних при ли ка со ци о ло шкој те о ри ји!  

Тре ћу, об је ди њу ју ћу оп ци ју, Ре не Ку пер, све стан го то во „ма-
ђи о ни чар ске“  сло же но сти и иза зо ва ин те гри са ња, опи су је као 
Houdiniact ко јим се  ства ра ши ро ка ко а ли ци ја рад нич ке кла се и 
сред ње кла се. У исти стра те шки по ли тич ки оквир тре ба сме сти ти  
флук ту и ра ју ће и не стал не рад ни ке у сек то ру услу га (пре ка ри јат) 
са  ака дем ски обра зо ва ним про фе си о нал ци ма у но вој еко но ми ји 
зна ња, као и  про све тље не, со ци јал но ем па тич не  пред у зет ни ке са 
у син ди ка те удру же ним ин ду стриј ским рад ни ци ма.19)

Мо гу ће ре ше ње за ову „ква дра ту ру кру га“, од но сно мост за 
је дин ство рад ни штва и сред њих сло је ва гра ди се пре све га пре-
ко уни вер зал них про гра ма јав них услу га уну тар об но вље ног и ре-
ди зај ни ра ног дру штва уве ћа не со ци јал не ко хе зи је и бла го ста ња. 
Сред ња кла са је, на и ме, ја ка lobby гру па,  над про пор ци о нал но за-
сту пље на у ад ми ни стра ци ји, из вр шној вла сти и јав ним слу жба ма. 
Све док су про гра ми др жа ве бла го ста ња јав ни и уни вер зал ни, сред-
ња кла са има ви тал ни ин те рес, али и ре ал ну моћ, да их по др жа ва, 
ши ри и уна пре ђу је. При ва ти зо ва њем про гра ма со ци јал не по ли ти ке 
јав ни сек тор оста је без кључ ног пот пор ног сту ба и ла га но се пре-
тва ра у сер вис за underclass – гра ђа не дру гог ре да, да кле за оне ко ји 
су без ка па ци те та да ефек тив но за шти те и/или раз ви ја ју ове про-
гра ме. Од бра на јав ног до бра и ин те ре са, по пут уни вер зал ног пра ва 
на до ступ ност ква ли тет ног обра зо ва ња, здрав стве них услу га и со-
ци јал них сер ви са  је за то ма ги страл ни пра вац за кре и ра ње и одр-
жа ње ре форм ских со ци јал них и по ли тич ких ко а ли ци ја у ши ро ком 
лу ку: од со ци јал-ли бе ра ла до нео ко му ни ста и ал тер-гло ба ли ста.20)

То пра ви ло, да ка ко у мно го те жим усло ви ма, ва жи и за  по-
лу пе ри фе риј ске др жа ве и дру штва по пут Ср би је. У Ср би ји, ипак, 
и да ље оп ста је ду бин ска по де ла на со ци јал-ли бе рал ни ДС/НДС/

18) Ђор ђе Ву ко вић и др., op. cit., 2014.  

19) René Cu pe rus, TheThreeOptionsforSocialDemocracy, In ter net , http://www.so cial-euro pe.
eu/2010/09/the-three-op ti ons-for-so cial-de moc racy/, 09/08/2014. 

20) Ми ро слав Ру жи ца, „За што је европ ска со ци јал де мо кра ти ја у кри зи: Пан-европ ска де ба-
та о бу дућ но сти ЕСД, 2009 – 2011“, Политичкеперспективе, бр. 3, 2011, стр. 100.
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ЛСВ, ко ји углав ном ре пре зен ту ју сред ње сло је ве, и, с дру ге стра не, 
СПС и ње го ву ко а ли ци ју, као пред став ни ка тран зи ци о ни их гу бит-
ни ка, чи ју ба зу чи не углав ном ауто ри тар но-ета ти стич ке ка те го ри-
је. Пост кон фликт на и си ро ма шна Ср би ја, за раз ли ку од Сло ве ни је, 
још увек не ма ре ле вант ног пред став ни ка у ви ду ал тер гло ба ли стич-
ке, зе ле не и фе ми ни стич ке  ле ви це.21)

4.ЕВОЛУЦИЈАОДПАРТИЈАКАПОКРЕТУ

Исто вре ме но, да би би ла де лат на, со ци јал де мо крат ска ле ви-
ца мо ра по но во по ста ти со ци јал ни по крет, тј. мо ра да ко му ни ци ра 
и ко ре спон ди ра кроз сло же не фор ме ди ја ло га с раз ли чи тим по ли-
тич ким оп ци ја ма, од со ци јал-ли бе ра ла, пре ко ра ди кал не, ал тер-
гло ба ли стич ке ле ви це, па до са рад ње са ци вил но дру штве ним ак-
те ри ма: син ди ка ти ма („ста рим“) и но вим дру штве ним по кре ти ма, 
ре пре зен ти ма рад ни штва и сред ње кла се.

4.1Покретзадемократскеисоцијалне
променеуСрбији:митилиреалност

Си ту а ци ју у Ср би ји, већ смо то кон ста то ва ли, ка рак те ри ше, 
ме ђу тим,  фраг мен та ци ја по ли тич ке, син ди кал не и ци вил но-дру-
штве не сце не, као и број не по де ле и спо ро ви на ин те лек ту ал ној и 
ака дем ској ле ви ци. Кључ ни, де це ниј ски  иза зов за со ци јал де мо-
крат ску ле ви цу у Ср би ји, по ред стра те ги је из ла ска из кри зе, чи ни 
па ра лел но де фи ни са ње стра те ги је за пут ка Ср би ји као де мо крат-
ској, прав ној, европ ској и со ци јал но од го вор ној др жа ви и дру штву.     

На су прот то ме, и  под „со ци јал но од го вор ним вла да ма” је 
на власт, не са мо у Ср би ји, до шао кон гло ме рат ко ји чи не по ли тич-
ке ели те, са њи ма умре же ни но си о ци при ват них и јав них мо но по-
ла, оп слу жу ју ће мар ке тин шке и ме диј ске фир ме, НВО ко је ни су 
спо соб не да ви де на пе то сти из ме ђу  из бор не де мо кра ти је и нео ли-
бе рал не при вре де, ор га ни зо ва ни кри ми нал (не рет ко по ве зан кроз 
пра ње нов ца са по ли тич ким и при вред ним ели та ма), и, ко нач но, 
ко рум пи ра но суд ство и по ли ци ја. 

Но, у од су ству ефек тив ног ал тер на тив ног европ ског со ци јал-
ног про јек та, по ли тич ке пар ти је ко је се про ти ве по ли тич кој ман три 

21) Вид. Ма ни фест ини ци ја ти ве за де мо крат ски со ци ја ли зам, Ствар, бр. 5, 2013, стр. 271-
278. Ина че, на по след њим пар ла мен тар ним из бо ри ма у Сло ве ни ји, ко а ли ци ја Удру же на 
ле ви ца је осво ји ла 6% гла со ва и с тим ско ром за у зе ла че твр то ме сто, ис пред со ци јал де-
мо кра та. Удру же на ле ви ца ина че за сту па отво ре но со ци ја ли стич ке ста во ве и има со ци-
ја ли стич ки про грам. 
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о штед њи као да мо ра ју би ти по бе ђе не на на ци о нал ним из бо ри ма, 
а и у слу ча ју да до ђу на власт, ка ко вла да, та ко и  опо зи ци ја, пред 
ме ђу на род ним фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма мо ра ју се јав но и по-
кор но оба ве за ти на „здра ве фи нан си је“, ка ко не би у су прот ном 
тро шко ви сер ви си ра ња на ци о нал ног ду га по ра сли. Кључ ни еле-
мент ове стра те ги је  штед ње су  ре стрик тив на фи скал на по ли ти ка, 
сма ње ње пла та у јав ном сек то ру и сма ње ње дру штве не по тро шње. 
Пен зи је су по себ но на ме ти. Ова стра те ги ја на рав но при кри ва чи-
ње ни цу да они ко ји до би ја ју по др шку „ме ђу на род не со ли дар но-
сти” ни су љу ди на ули ци, већ бан ке, до ма ће и стра не, ко је би у 
су прот ном мо ра ле да при хва те гу бит ке, или да сма ње про фи те. 

Ка да је о „обич ном“ гра ђа ни ну реч, он ће кон со ли да ци-
ју др жав них фи нан си ја пла ти ти сво јом при ват ном уште ђе ви ном, 
сма ње њем јав них да ва ња, ре дук ци јом јав них услу га и, у крај њем 
слу ча ју, ума ње њем ре ал не за ра де или от пу шта њем. На рав но, це на 
не ра ци о нал но сти, ку по ви не со ци јал ног ми ра и ду го од ла га них ре-
фор ми се сва ка ко мо ра пла ти ти. Са мо је пи та ње да ли је мо гу и да-
ље пла ћа ти мла ди без пер спек ти ве, не за по сле ни и гро за по сле них 
и пен зи о не ра до ве де них на руб ег зи стен ци је? Или је ред за на пла ту 
до шао на по ли тич ку ка сту, мо но по ли сте у ми ло сти вла сти и пар-
тиј ске ко ме са ре на че лу јав них пред у зе ћа и уста но ва?

Све до са да пред у зи ма не ме ре се лек тив но де ље них и по ли-
тич ким кри те ри ји ма во ђе них суб вен ци ја има ле су ефе кат тре нут-
ног га ше ња по жа ра. Је ди ни из лаз је у ра сту про из вод ње, ре ин ду-
стри ја ли за ци ји и исто вре ме ном кре са њу не ра ци о нал но умно же них 
са вет нич ких ме ста за пар тиј ске ода бра ни ке. Сред ства да се циљ 
оства ри су одр жи ва и ефек тив на ду го роч на раз вој на стра те ги ја ба-
зи ра на ка ко на по ре ској по ли ти ци  ко ја ће сти му ли са ти отва ра ње 
но вих рад них ме ста, та ко и на  ве ћим по ре зи ма на имо ви ну.

4.2ПолитичкикапиталграђанаСрбије

Јед на од нај те жих по сле ди ца по ли тич ке нео д го вор но сти је 
гу би так со ци јал не енер ги је и ра ши ре ни, ци нич ни став  гра ђа на да 
је укљу чи ва ње у би ло ка кве фор ме ауто ном не ак тив но сти бес ко ри-
сно. Ме ђу тим, „из бо ри без пра вог из бо ра“, мо гу, од стра не гра ђа-
на, би ти схва ће ни као ла жни, што ће за ис ход има ти, осим рас ту ће 
апа ти је, и успон де сне  де ма го ги је и/или  не ре де на ули ца ма.

У пе ри фе риј ским по ли тич ким кул ту ра ма пре о вла ђу је на и ме 
од нос пре те жног не по ве ре ња пре ма но си о ци ма им пу та: ме ди ји ма, 
син ди ка ти ма, ор га ни за ци ја ма по сло да ва ца, не вла ди ним ор га ни за-
ци ја ма и, по себ но,  пре ма по ли тич ким  пар ти ја ма. По ве ре ње у њих 
је чак ни же од по ве ре ња у тра ди ци о нал не др жав не ин сти ту ци је, 
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од но сно  „су бјек те оут пу та“:  вој ску, по ли ци ју, па и вла ду и упра-
ву. Не рет ко, со ци јал не од но се, по ли тич ко по на ша ње, па и ло ги ку 
из бор ног опре де ље ња у овим, у ве ли кој ме ри, још тра ди ци о на ли-
стич ким дру штви ма ка рак те ри ше стил по на ша ња и вред но ва ња ко-
ји дру штве не ци ље ве, нор ме и ин сти ту ци је под ре ђу је и по сма тра 
кроз оп ти ку фа ми ли јар них, при ја тељ ских  и за ви чај них и ет нич-
ких  ве за: „амо рал ни фа ми ли зам“ (EdwardBanfield). Амо рал ни фа-
ми ли зам се ус по ста вља као смет ња ши рој јав ној пар ти ци па ци ји и 
пред ста вља исто вре ме но основ по ли тич кој ко руп ци ји.

Глав ни ути сак, ко ји је у ве ли кој ме ри ем пи риј ским на ла зи-
ма по твр ђен, на во ди нас на раз ми шља ње да је у Ср би ји и ме ђу 
гра ђа ни ма и ме ђу ци вил ним и по ли тич ким ак те ри ма, кри зом са мо 
оја ча но до ми нант но ста ње мен тал не рас по лу ће но сти, по ли тич ког 
ме те жа и иде о ло шке ка ко фо ни је. На кон пе то ок то бар ских про ме на 
при су тан је фе но мен по вла че ња гра ђа на из јав не сфе ре, што сва ка-
ко ли ми ти ра и њи хов ути цај и да љу де мо крат ску тран сфор ма ци ју 
дру штва. Раз ло ге за па си ви за ци ју гра ђа на и од ри ца ње од ци ви ли-
за циј ски по твр ђе них гра ђан ских пра ва тре ба тра жи ти, пре све га, 
у ра ши ре ном не за до вољ ству тран зи ци о ним про ме на ма за по че тим 
5. ок то бра 2000. го ди не. По ли тич ки су ко би уну тар „ре форм ских“ 
по ли тич ких ели та, кар те ли за ци ја по ли ти ке и ра ши ре на рас по де ла 
по ли тич ког пле на уз пра те ћу ко руп ци ју, пра ће ни ши рим со ци јал-
ним раз ло зи ма – кри зом и по нов ним уве ћа њем си ро ма штва и со-
ци јал не ис кљу че но сти, у осно ви су ано ми је и ство ре ног осе ћа ја 
дез о ри јен ти са но сти.

По сле ди ца то га сва ка ко је и схва та ње гра ђа на да је укљу-
чи ва ње у би ло ка кве фор ме ак тив но сти уза луд но. Њи хо во по вла-
че ње ни је, ме ђу тим, ре ше ње за дру штве ну и по ли тич ку кри зу у 
ко јој се да нас Ср би ја на ла зи. Да би се успе шно спро вео про је кат 
де мо кра ти за ци је, у вред но сном си сте му јед ног дру штва мо ра по-
сто ја ти нор ма да се де мо кра ти ја жи ви као об лик сва ко днев ног жи-
во та.22) То би исто вре ме но  зна чи ло да се мо ра ство ри ти дру штве на 
кли ма и кул ту ра у ко јој мре же кон та ка та, ак тив но сти и ути ца ја (тј. 
со ци јал ни ка пи тал), не би би ли при ви ле ги ја тек де се ти не ста нов-
ни штва из ре до ва тран зи ци о них до бит ни ка. Скан ди нав ске зе мље, 
у ко ји ма раз ви јен со ци јал ни ка пи тал и ге не ра ли зо ва но по ве ре ње 
у љу де иду ру ку под ру ку са бла го ста њем и ви со ким ни во ом јед-
на ко сти,  ве ро ват но су нај бо љи при мер и  илу стра ци ја ре че ног у 
са вре ме ним усло ви ма.

22) Зо ран Ђин ђић, „Уло га не вла ди них ор га ни за ци ја у де мо крат ском дру штву“, у: Будућ-
ностцивилногдруштвауСрбији, Жар ко Па у но вић (ур.), Ми ле ни ум, Ниш, 2007, стр. 17.  
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На овом ме сту се ло гич но отва ра пи та ње ка ко уко тви ти и 
оја ча ти де мо крат ске вред но сти и дух то ле ран ци је и ди ја ло га у Ср-
би ји?

Део од го во ра ле жи у опре де ље њу да се, на рав но узи ма ју ћи у 
об зир осо бен дру штве ни кон текст и са му де мо крат ску прак су, про-
мо ви шу и ши ре и ба зич не де мо крат ске вред но сти. Про гра мат ску 
осно ву, као и ме тод ско упо ри ште за ову „про све ти тељ ску“ по зи-
ци ју пру жа уве ре ње да у по ли тич кој кул ту ри и ње ним основ ним 
вред но сним са др жа ји ма ва ља тра жи ти са ме основ не под сти ца је 
по ли тич ког де ло ва ња гра ђа на, у че му се огле да њен не про це њив 
зна чај за укуп не по ли тич ке и дру штве не про це се. За област (со ци-
јал де мо крат ског) по ли тич ког обра зо ва ња, кључ не су три ди мен зи-
је по ли ти ке: (1) од нос по ли ти ке и де мо кра ти је, (2) од нос гра ђан-
ства и (плу рал них) иден ти те та и (3) схва та ње од но са ко хе зи је и 
раз ли чи то сти у дру штву.23) Отва ра њем пи та ња уте ме ље ња и раз-
во ја де мо крат ског дис кур са и плу рал ног и ди ја ло шког гра ђан ског 
иден ти те та и кул ту ре, као и кри тич ком ре не сан сом и об но вом ду ха 
со ли дар но сти и со ци јал не ко хе зи је, Ср би ја и ње ни гра ђа ни и по ли-
тич ки ак те ри на со ци јал де мо крат ској ле ви ци се би отва ра ју шан су 
да иза ђу из ста ња ле тар ги је и ду хов не, па и по ли тич ко-иде о ло шке 
про вин ци је.    

5.ПОГЛЕДУБУДУЋНОСТ:
ПЕТТЕЗАОДЕЛАТНОЈПОСТКРИЗНОЈЛЕВИЦИ

Уме сто сте рил ног и пре тен ци о зног по ку ша ја да фор му ли ше-
мо за о кру же ни и за тво ре ни си стем пре по ру ка или за кљу ча ка, на 
овом ме сту ће мо се огра ни чи ти на ски ци ра ње пет рад них хи по те-
за о мо гу ћим пу те ви ма пре ва зи ла же ња кри зе срп ске ле ви це ко ја 
пле ди ра да бу де со ци јал де мо крат ска, а ко ји мо гу има ти и на чел ни 
ка рак тер.  

Прватеза: У фор му ли са њу по жељ ног и одр жи вог  мо де ла 
про ме на ну жно је по ћи од гло бал не, или бар европ ске пост кри-
зне пер спек ти ве. „Со ци јал де мо кра ти ја у јед ној за себ ној зе мљи” 
на про сто ви ше ни је мо гу ћа, ако је ика да и би ла. Ис ку ство јед не 
Фран цу ске у вре ме ни ма вла де На род ног фрон та или пр вог со ци-
ја ли стич ког пред сед ни ка Фран соа Ми те ра на (FrançoisMitterand), 
али,  по све му су де ћи, и са да шње Олан до ве (FrançoisHollande) 
со ци ја ли стич ке вла сти, го во ри о не кој вр сти усу да или по ли тич ке 

23) Вла ди мир Вуј чић, „По ли тич ка зна ност и по ли тич ко обра зо ва ње“, Политичкамисао, 
вол. 38, бр. 2, 2001, стр. 87.
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дра ме изо ло ва не со ци јал де мо кра ти је на вла сти ко ја има кла сич ну 
тро дел ну струк ту ру. У пр вом чи ну, (ко нач но об је ди ње на) ле ви ца 
до ла зи на власт на та ла су огром не енер ги је и ен ту зи ја зма ма са и 
фор му ли ше и чак по чи ње да пред у зи ма ра ди кал не про ме не. У дру-
гом чи ну, су о че не са не при ја тељ ским спољ ним окру же њем и бе гом 
или оп струк ци јом до ма ћег ка пи та ла, сна ге ле ви це по чи њу да раз-
вод ња ва ју про јект про ме на и про лон ги ра ју ње го ву при ме ну.  На 
кра ју, до ла зи или до гу бит ка вла сти услед оп ште де мо ра ли за ци је, 
же сто ких  уна кр сних оп ту жи ва ња, ре пре си је и ве ли ких по ли тич-
ких рас це па, или до ли бе рал них скре та ња и „од ла га ња“ пре ла ска 
на со ци ја ли зам.24)

Другатеза: За до ла зак со ци јал де мо крат ске ле ви це на власт 
нео п ход ни су отво рен ди ја лог и стра те шко је дин ство свих стру-
ја ре фор ми стич ке по ли тич ке ле ви це у раз ли чи тим (ин)ди рект ним 
по ли тич ким и из бор ним аран жма ни ма. Не мо ра ју све гру па ци је 
ле ви це на кон из бо ра ући по сва ку це ну  у вла ду, мо гу је по др жа ва-
ти и из пар ла мен тар них клу па. Но, си ту а ци ја у ко јој је део ле ви це 
на вла сти а део у опо зи ци ји,  си гур но во ди у по ли тич ки и дру штве-
ни ћор со как.

Трећатеза: За ста би ли зо ва ње про ме на нео п ход ни су ди ја-
лог и ко ор ди на ци ја ак ци ја ци вил не и по ли тич ке ле ви це. И срп ско 
ис ку ство по твр ђу је  нео п ход ност си нер ги је де ло ва ња про те ста и 
ефек тив не по ли тич ке оп ци је као (пред) усло ва про ме на. Ни ка кви 
про те сти, ма ка ко би ли до бро ор га ни зо ва ни, не мо гу ус пе ти без по-
сто ја ња до вољ но уте ме ље ног по ли тич ког ки шо бра на за про ме не. 
На дру гој стра ни, кључ не по ли тич ке про ме не зах те ва ју ка ко по др-
шку и пре моћ у јав ним  рас пра ва ма (кул тур ну и иде о ло шку хе ге мо-
ни ју у грам ши јев ском сми слу), та ко и гра ђан ску ку раж и осва ја ње 
сло бо де кроз про те сте на ули ци. 

Четвртатеза: Да би до шло до про ме на у ши рем дру штву, 
мо ра па ра лел но до ћи и до ин тер не де мо кра ти за ци је пар тиј ских 
струк ту ра, при че му де мо крат ски ме тод на ди ла зи ор га ни за циј ске 
мре же и члан ство.25)

24) Иви ца Мла де но вић, „По ку шај со ци јал де мо кра ти је у јед ној за себ ној зе мљи: слу чај 
Фран цу ске“, у: Левицаупосткризномконтексту, Зо ран Сто јиљ ко вић (ур.), ФЕС, Бе о-
град, 2013, стр. 79-80.

25) До бру илу стра ци ју ова кве прак се пред ста вља ју пре ли ми нар ни уну тар стра нач ки из бо ри 
за пред сед нич ког кан ди да та одр жа ни 2012. го ди не уну тар фран цу ске Со ци ја ли стич ке 
пар ти је (ПС). У из бор ну утак ми цу ушло је, са сво јим по себ ним плат фор ма ма и кам па-
ња ма, 6 кан ди да та и кан ди дат ки ња, пред став ни ка раз ли чи тих стру ја и фрак ци ја у ПС. 
По себ но за ни мљи ва чи ње ни ца је да су пра во гла са, осим чла но ва пар ти је (њих око 200 
000) има ли и сви Фран цу зи ко ји се сма тра ју при пад ни ци ма ле ви це, од ко јих је њих око 
3,5 ми ли о на и ис ко ри сти ло то пра во: да кле го то во осам на ест пу та ши ре те ло од фор мал-
них чла но ва стран ке. На кра ју, у дру гом кру гу, по бе дио је Фран соа Оланд, ко ји је на кон 
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Петатеза: На днев ном ре ду је за пра во фор ми ра ње пар ти-
ја – по кре та. Мре жна, хо ри зон тал на при ро да но вих ме ди ја омо гу-
ћу је по но во, као у вре ме ни ма сек ци ја и кру жо ка, ин тер ни ди ја лог 
и рас пра ве. Ти ме се ујед но на ди ла зе два до ми нант на де фан зив на 
мо де ла: хи је рар хи зо ва но и сте рил но би ро крат ско од лу чи ва ње, али 
и мо дел мар ке тин шких фран ши за у ко ме члан ство са мо па сив но 
сле ди упу те мар ке тин шких ма го ва и стра нач ких из бор них шта бо-
ва.26) На ду бу ди са зна ње да у ме ри у ко јој пре ла зи мо из те ле ви зиј-
ског до ба у до ба дру штве них мре жа, ера јед но смер не ко му ни ка ци-
је ка да смо има ли са мо да при ми мо по ру ке му дрих во ђа по сте пе но 
не ста је. За оне ко ји су од ра сли на дру штве ним мре жа ма  ди ја лог 
је при род но ста ње, а гра ни це из ме ђу гла са ча, ак ти ви ста и ли де ра 
по ста ју све за ма гље ни је. По сао не ких но вих пар ти ја – по кре та, ни-
је (са мо) да осво је из бо ре сва ке че ти ри го ди не, већ да стал но под-
сти чу сво је при ста ли це да се кре ћу кон ти ну и ни ра ном ли ни јом од 
па сив не по др шке, пре ко ак тив ног за го ва ра ња, до ло кал них ли де ра, 
стал но гра де ћи кре ди би ли тет кроз но ве ини ци ја ти ве и пер ма нент-
но отво ре ни ди ја лог. При том, че ти ри основ на иден ти фи ка циј ска 
ци ља стра те ги је  де ло ва ња  чи не: (1) до след на, „љу бо мор на“ од-
бра на кор пу са људ ских пра ва пред иза зо ви ма њи хо ве „флек си би-
ли за ци је“, (2) еко ном ски и еко ло шки одр жив раз вој са со ли дар но-
шћу и ко хе зи јом као кључ ним раз вој ним со ци јал ним ци ље ви ма, 
(3) по друштвља ва ње пред став нич ке де мо кра ти је и пар ти ци па ци ја 
у од лу чи ва њу о соп стве ној суд би ни и, по себ но (4) рек ти фи ка ци ја 
(ис пра вља ње) нео прав да них дру штве них не јед на ко сти.
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ZoranStojiljkovic,IvicaMladenovic

“SOCIALDEMOCRATIC”LEFTINSERBIA:
ACTORSANDPOSSIBILITIES

Resume
In this pa per, we in tend to pro vi de an analyti cal and „cool he a-

ded“ an swer to the qu e sti on of ac tors and chan ces of the „so cial de moc-
ra tic“ left in Ser bia, espe ci ally now, in the at mosp he re of its post-elec-
to ral de fe at. This qu e sti on is highly con ta mi na ted both with po li ti cal 
and nor ma ti ve pre ju di ce. Star ting with the mi ni mal com mon gro und of 
the mo de ra te left and the map ping of its main ac tors in the fi eld of po-
li tics and tra de uni o nism, we so ught to an swer that qu e sti on by se e king 
to sol ve three key rid dles.

The first rid dle con sists of the di lem ma abo ut the me a su re in 
which so cial de moc racy has been ac cep ted as cul tu ral and nor ma ti-
ve pre fe ren ce in Ser bian so ci ety. Ba sed on the analysis of nu me ro us, 
but re la ti vely seg men ted, sur veys, dif fi cult to com pa re, we re ac hed the 
con clu sion that Ser bia’s po pu la tion still be li e ves in so me of the ba sic 
con cepts of so cial de moc racy, as well as that it de si res to li ve in mo re 
ega li ta rian so ci e ti es, such as Swe den. The ci ti zens stub bornly per sist in 
the ir re fu sal to gi ve up the idea of a so cial eco nomy, wit hin which they 
wo uld ha ve rights, which are – in the very le ast – equ ally im por tant as 
the out co mes of the mar ket. In the bri e fest, the ci ti zens are shown to 
in sist on the su pre macy of the so cial over the eco no mic, as well as the 
pro tec tion of so cial du ti es and obli ga ti ons from pres su res of the mar ket 
to wards an ever gre a ter la bo ur fle xi bi li sa ti on. The re sult is that the ma-
jo rity of con sci o us ci ti zens of Ser bia cle arly fa vo ur the so cial de moc-
ra tic ide o logy. 

The se cond qu e sti on in clu des the con tro ver si es abo ut who ma-
kes up and/or sho uld ma ke up the so cial ba sis of so cial de moc racy in 
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Ser bia. It has been esta blis hed that a con tem po rary so cial de moc racy 
wo uld do best to lean on a broad co a li tion of the wor king and mid dle 
clas ses. The brid ge of unity bet we en the wor kers and mid dle layers is 
pri ma rily bu ilt via uni ver sal pro gram mes of pu blic ser vi ces wit hin a re-
ne wed and re de sig ned so ci ety of so cial co he sion and wel fa re. De fen ce 
of pu blic we al and in te rests, such as the uni ver sal right to ac ces si bi lity 
of qu a lity edu ca tion, he al thca re and so cial ser vi ces is thus seen as the 
main di rec tion to be ta ken in or der to cre a te and ma in tain broad so cial-
class co a li ti ons with the so cial de moc ra tic left as the ir cen tre.

And fi nally, the third, key and stra te gic „or ga ni za tion“ rid dle is 
con ta i ned in the qu e sti on of po ten tial evo lu tion of frag men ted par ti es, 
but al so tra de uni ons and ot her ci vil so ci ety or ga ni za ti ons, to wards a 
uni fied mo ve ment. As an al ter na ti ve to the cur rent frag men ta tion of po-
li ti cal, tra de union and ci vil so ci ety sce ne, we con clu ded that, in or der 
to be fun cti o nal, con tem po rary so cial de moc ra tic left must ne ces sa rily 
res ha pe it self on ce again in to a mo ve ment ca pa ble of com mu ni ca ting 
– thro ugh com plex di a lo gue forms - with dif fe rent po li ti cal op ti ons, in-
clu ding so cial li be rals, the ra di cal left and new so cial mo ve ments. As 
the one de ca de long key chal len ge for a uni ted so cial de moc ra tic left in 
Ser bia, we see the cre a tion of a stra tegy for Ser bia be co ming a de moc-
ra tic, so ci ally re spon si ble sta te of law (Rechstssta at) and so ci ety. 

Fi nally, in stead of a con clu sion, we of fer, as so me sort of an an-
swer or me rely an ideal mo del, fi ve the ses on the ele ments upon which 
the post-cri sis Ser bian so cial de moc racy must work in or der to be co-
me a re le vant re for mist po li ti cal and so cial fac tor. The the ses are the 
fol lo wing: 1. Col la bo ra tion with in ter na ti o nal or ga ni sa ti ons from the 
sa me po li ti cal fa mily and the ne ces sity of a glo bal he ge mony of so cial 
de moc racy, i.e. re jec tion of the „so cial de moc racy in one co un try“ mo-
del; 2. Ne ces sity of open di a lo gue and stra te gic unity of all re for mist 
cur rents of the left in dif fe rent po li ti cal and elec to ral ar ran ge ments; 3. 
Ne ces sity of „gras sro ots“ pres su re, as well as di a lo gue and co or di na-
tion of ac tion bet we en ci vil and po li ti cal left; 4. Im por tan ce of in ter nal 
de moc ra ti sa tion of party struc tu res in or der to fa ci li ta te the exi sten ce of 
fac ti ons; 5. Over co ming and re jec tion of hi e rar chi cal and ste ri le bu re-
a uc ra tic de ci sion ma king, as well as the fran chi se mo del, in fa vo ur of 
a par ti ci pa tory mo del of ac ti ve part ta king by the rank and fi le and ci ti-
zens in the for mu la tion of the so cial de moc ra tic left’s po licy.
Keywords: left, so cial de moc racy, cri sis of va lu es, struc tu res, mo ve ment

* Овај рад је примљен 21. ав гу ста 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 03. сеп тем бра 2014. године.
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