
УДК 352+342.25]:316.32

Ори ги нал ни  
на уч ни рад

Српска политичка мисао 
број 3/2014.

год. 21. vol. 45.
стр. 33-52.

33

ДраганЖ.Марковић
Институтзаполитичкестудије,Београд

ПЕРСПЕКТИВЕЛОКАЛНЕСАМОУПРАВЕ
УУСЛОВИМАГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ*

Сажетак
У ра ду се кон ста ту је да се са гло бал ном цен тра ли за ци јом вр-

ши и ло кал на де цен тра ли за ци ја вла сти као прет по став ка су штин-
ске де мо кра ти за ци је. Уз све мо гу ће от по ре, про цес су штин ске де-
мо кра ти за ци је већ по о дав но те че. За кљу чу је се: да у раз ви је ним 
др жа ва ма ствар на по ли тич ка моћ све ви ше пре ла зи на гра до ве, 
на се ља и су сед ства; да моћ по ступ но, али си гур но пре ла зи с иза-
бра них за ступ ни ка на би ра че ко ји пу тем ло кал них ини ци ја ти ва и 
ре фе рен ду ма од лу чу ју о нај ва жни јим пи та њи ма, док на ци о нал ни 
по ли тич ки из бо ри по бу ђу ју све ма њи ин те рес; да док се под ути-
ца јем са вре ме них то ко ва дру штве не ре про дук ци је у раз ви је ним зе-
мља ма од ви ја ју про це си де цен тра ли за ци је, у не раз ви је ним зе мља-
ма по ли тич ка власт се цен тра ли зу је под при ти ском гло бал них си ла 
да би би ла под ло жни ја њи хо вом ути ца ју.
Кључ не ре чи:  ло кал на са мо у пра ва; гло ба ли за ци ја; де цен тра ли за ци ја; 

де мо кра ти за ци ја; де мо крат ски ка па ци те ти

Агре сив не те жње ко ло ни за тор ске гло ба ли за ци је пре те да са-
тру и ло кал ну са мо у пра ву и на ци о нал ни су ве ре ни тет. На уда ру је 
ло кал на са мо у пра ва ко ло ни јал них ме тро по ла, где ја ча ан ти гло ба-
ли стич ки по крет, ко ји би мо гао пре ра сти у гло бал ни пла не тар ни 
по крет да би се по губ ној гло ба ли за ци ји успе шно су прот ста вио.

Да нас су на свет ској по зор ни ци же сто ко су прот ста вље на два 
екс трем на по кре та гло ба ли за ци је и ло ка ли за ци је. Ме ђу соб но су-
прот ста вље не тен ден ци је гло ба ли за ци је и ло ка ли за ци је су за пра-

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, који финансира 
Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије. 
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во не раз двој ни по ло ви ка пи та ли стич ке ре про дук ци је. Ка пи тал се 
ре про ду ку је та ко што кру жи од цен тра ка пе ри фе ри ји и од пе ри-
фе ри је ка цен тру. Ин ве сти ра се на ра зним стра на ма где се на ла зе 
при род ни ре сур си и рад на сна га, уве ћа ва се и по но во вра ћа том по-
ла зи шту, та ко да де лу је као гло ба ли зу ју ћа сна га. Про цес ка пи та ли-
стич ке гло ба ли за ци је те као је нај пре од ло кал ног ка на ци о нал ном 
ни воу. На ци о нал на др жав на за јед ни ца за пра во је на ста ла као об лик 
ка пи та ли стич ке ин те гра ци је и гло ба ли за ци је. Пре ска ка ње ка пи та-
ла пре ко на ци о нал них гра ни ца до ве ло је про цес ка пи та ли стич ке 
гло ба ли за ци је до пла не тар ног ни воа. „Ме ђу на род но кре та ње ка пи-
та ла је дан је од основ них ге не ра то ра пла не тар не гло ба ли за ци је.“1)

Иако је ка пи та ли зам „по чев од нај ра ни јег до ба сво је кон ти-
ну ал не ег зи стен ци је пре ва зи ла зио по је ди не зе мље и обла сти“,2) 
сма тра се да пла не тар на гло ба ли за ци ја по чи ње с евро пе и за ци јом, 
ко јом је „чи та во чо ве чан ство до ве де но у уза јам ни до дир“, са чи ме 
је „европ ска ци ви ли за ци ја по ста ла под ло гом свјет ске ци ви ли за ци-
је“.3) Евро пе и за ци јом је Пла не та гло ба ли зо ва на и по ла ри зо ва на на 
цен тар и пе ри фе ри ју, а ка пи та ли зам је „та ко от по чео ег зи стен ци ју 
као ди ја лек тич ко је дин ство ауто ном ног цен тра и за ви сне пе ри фе-
ри је“.4)

Не раз ви је на и за ви сна пе ри фе ри ја пре тво ре на је у ло кал на 
из во ри шта а раз ви је не ме тро по ле у цен трал на сте ци шта свет ског 
ка пи та ла. Ни „огром ни на по ри усме ре ни ка раз во ју Тре ћег све та 
по сле дру гог свет ског ра та ни су би ли мо ти ви са ни чи сто фи лан-
троп ским мо ти ви ма, већ и по тре бом да се он уве де у тр го вин ски 
си стем За па да ка ко би за пад ни про из во ди и услу ге до би ли ши ре 
тр жи ште, а за пад на ин ду стри ја до би ла из вор јеф ти не рад не сна ге 
и си ро ви на“.5)

Ме тро по ле свим си ла ма на сто је да што чвр шће ве жу не раз-
ви је не за се бе и да их ин те гри шу у гло бал ни си стем. „За пад по ку-
ша ва да еко но ми ју не за пад них др жа ва ин те гри ше у гло бал ни еко-
ном ски си стем ко јим до ми ни ра“.6) Аме рич ки мо но по ли „све ви ше 

1) Ве се лин Дра шко вић, Контрастиглобализације,Еко но ми ка, Бе о град, Фа кул тет за по-
мор ство, Ко тор, 2002, стр. 49.

2) Paul Swe ezy, Светскикапиталистичкисистем:одпривредесветадосветскепривреде
(прир. Ду шан Пи рец, Ми о мир Јак шић), Еко но ми ка, Бе о град, 1987, стр. 181.

3) Гру па ауто ра, Повијестсвијета,На при јед, За греб, 1977, стр. 422.

4) Paul Swe ezy, исто, стр. 182.

5) Џе ри Ман дер, Едвард Гол дсмит (прир.), Глобализација:аргументипротив, Клио, Бе о-
град, 2003, стр. 256.

6) Се мју ел П. Хан тинг тон, Сукобцивилизација,ЦИД, Под го ри ца, 1998, стр. 2304.
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под сти чу про цес ин те гра ци је из ме ђу ме тро по ле и са те ли та“.7) Зе-
мље ис точ не Евро пе ин те гри шу се у аме ри ка ни зи ра ну Европ ску 
Уни ју а твр ди се да је „тран са тлант ска Евро па“ и „ру ска је ди на 
ре ал на ге о стра те шка оп ци ја“.8)

Пре ко тран сна ци о нал них кор по ра ци ја вр ши се све те шња 
ин те гра ци ја и не раз ви је них и раз ви је них зе ма ља, те њи хо вих при-
вред них су бје ка та са гло ба ли стич ким фи нан сиј ским то ко ви ма. 
„По сто ја ло је дво стру ко кре та ње, с јед не стра не ка фор ми ра њу фи-
нан сиј ских кон гло ме ра та и бро ке ра с из у зет ним гло бал ним ути ца-
јем, а с дру ге убр за но умно жа ва ње и де цен тра ли зо ва ње фи нан сиј-
ских ак тив но сти и то ко ва ства ра њем са свим но вих фи нан сиј ских 
сред ста ва и тр жи шта“.9) И „ако су се глав не кор по ра ци је ве ћи ном 
отр гле од сво јих на ци о нал них ко ре на, то је чак још тач ни је за си-
стем ме ђу на род них фи нан си ја, ко ји је мо би лан, ра ди да но ноћ но, 
пре ла зи гра ни це у ло ву на про фит“.10)

Нај моћ ни је зе мље, ди рект но или пре ко сво јих кор по ра ци ја, 
др же под сво јом кон тро лом цео свет. По след њих го ди на 20. ве ка 
„ве ли ке си ле пре у зи ма ју кон тро лу над Зе мљом у све ве ћем сте пе-
ну“, ко ја се „већ огле да у гло бал ним бан кар ским ме на џе ри ма ве ли-
ких ме ђу на род них ком па ни ја ко ји пред ста вља ју за јед нич ке из о ре 
оли гар хи ја нај бо га ти јих зе ма ља ко је су слу чај но и нај моћ ни је“.11)

Цен тра ли стич ке и гло ба ли стич ке тен ден ци је про те жу се са 
на ци о нал ног ни воа и на пла не тар ни ни во. Иако се за сни ва на ду-
бин ским еко ном ским тен ден ци ја ма, тај про цес се не од ви ја сти-
хиј ски. „Гло ба ли за ци ја је стро го про гра ми ра на и усмје ра ва на од 
стра не нај ра зви је ни јих др жа ва, нај ве ћих тран са ци о нал них кор по-
ра ци ја и моћ них свјет ских фи нан сиј ских сред ста ва, у ци љу обез-
бје ђе ња по слов ног кон ти ну и те та, ши ре ња и из вла че ња што ве ћих 
про фи та“.12)

Про гра ми ра ње гло ба ли за ци је ни је, ме ђу тим, ре зул тат рав но-
прав ног до го во ра нај моћ ни јих др жа ва већ њи хо вог ме ђу соб ног ри-
вал ства и бор бе за при мат на свет ској по зор ни ци. У тој бор би увек 

7) Ан дре Гун дер Франк,Промјене у сувременомразвијеномкапитализму (прир. Адолф 
Дра ги че вић, Ра де Ка лањ, Вје ко слав Ми ке цин), Ко му нист, књ. 2, Бе о град, 1973, стр. 168.

8) Збиг њев Бже жин ски, Великашаховскатабла,ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 112.

9) Da vid Har vey, FromFordizm toflexbileaccumulation in theconditionsofPostmodernity, 
Blac kwell, Cam brid ge, 1996.

10) Пол Ке не ди, Припремаза21.век,Слу жбе ни лист, Бе о град, 1997, стр. 71.

11) Џе ре ми Фокс, Чомскииглобализација (на вод Хоб сба у ма), Esot he ria, Бе о град, 2003, стр. 
53-54.

12)  Ве се лин Дра шко вић, ци ти ра ни рад, стр. 21.



СПМброј3/2014,годинаXXI,свеска45. стр.33-52.

36

пред ња чи јед на, еко ном ски нај моћ ни ја си ла што чи ни да је мо но-
цен трич ност „бит на од ли ка тран сна ци о нал ног ка пи та ли стич ког 
раз вој ног мо де ла“.13) У „цен тру при вре де – све та увек се, за и ста, 
сме шта јед на ја ка, агре сив на, при ви ле го ва на, ван се риј ска др жа ва, 
ко ја је ди на мич на и од ко је сви стра ху ју и исто вре ме но јој се ди ве. 
То је већ слу чај Мле та ка у 15. ве ку, Хо лан ди је у 17. ве ку, Ен гле ске 
у 18. па и 19. ве ку, а Сје ди ње них Др жа ва да нас“.14)

Не са мо што Сје ди ње не Др жа ве на сто је да вла да ју це лим 
све том, не го то по ку ша ва ју и по је ди не тран сна ци о нал не кор по ра-
ци је, па и по је ди нач ни свет ски моћ ни ци. Гло ба ли стич ке те жње се 
ја вља ју у гла ва ма моћ них по је ди на ца ко ји су оп сед ну ти же љом да 
го спо да ре це лим све том. „Гло бал ни ка пи та ли зам је углав ном фо-
ку си ран на же ље при ви ле го ва них по је ди на ца пре не го на до бро бит 
за јед ни це у це ли ни“,15) и „је дан вр ло ма ли сег мент ја ко бо га тих на 
са мом вр ху шам пањ ске ча ше ство рио је апа трид ску али јан су ко ја 
глобалниинтерес из јед на ча ва са лич ним и ко мер ци јал ним ин те ре-
си ма сво јих чла но ва“.16)

Аме рич ки моћ ни ци су про мо ви са ли гло ба ли стич ке им пе ри-
ја ли стич ке ам би ци је Аме ри ке на сту па ју ћи у ње но име. Пред сед-
ник Тру ман је на ја вљи вао да су Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве као 
нај ја ча си ла ду жне да пре у зму ру ко во ђе ње це лим све том, а „основ-
на, до ми нант на и нај оп шти ја од ли ка ме ђу на род не кон цеп ци је Ник-
сон-Ки син џе ро ве и Форд-Ки син џе ро ве ад ми ни стра ци је би ла је из-
гра ђи ва ње јед ног гло бал ног ме ђу на род ног си сте ма и по рет ка“.17) 
Ре ган је на го ве шта вао „на ци ју ко ја по у зда но же ли да пре у зме вођ-
ство ка не спу та ним до стиг ну ћи ма но вог до ба“, а Џорџ Буш 1989. 
го ди не уве ра вао јав ност да ће из вр ши ти ми си ју оства ре ња“ јед ног 
бес крај ног, ду гог сна и хи ља ду та ча ка све тло сти“.18)

Аме ри ка је, по на ци о нал ном са ста ву, пред о дре ђе на да бу де 
по кре тач ин тер на ци о нал не гло ба ли за ци је јер је већ по свом де мо-
граф ском би ћу ин тер на ци о нал на. Она је „зе мља ими гра на та“, ко-

13) Бог дан Илић и др., Политичкаекономија,III изд., Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 
1995, стр. 673.

14) Фер нанд Бран дер, Светски капиталистички систем: од привреде света до светске
привреде(прир. Ду шан Пи рец, Ми о мир Јак шић), Еко но ми ка, Бе о град, 1987, стр. 90.

15) Џе ре ми Фокс, ци ти ра ни рад, стр. 35.

16) Деј вид С. Кор тен, Глобализација:аргументипротив(прир. Џе ри Ман дер, Едвард Гол-
дсмит), Клио, Бе о град, 2003, стр. 34.

17) Ду шан Ни ко лић, САД-Стратегијадоминације,Рад нич ка штам па, Бе о град, 1985, стр. 
15.

18) Ralph Ep per son, Новисветскипоредак,Ba sket Bam, Бе о град, 1993, стр. 216.
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ји „не ма ју за јед нич ке партије, већ при је мно го раз ли чи тих – мно-
штво отаџ би на (или до мо ви на)“.19) 

Док је уну тар њих ре зер ви би ло у из о би љу, Аме ри ка ни је 
мно го ма ри ла за оста ли свет. Кад су те ре зер ве по че ле да се ис цр-
пљу ју Аме ри кан ци су це ло куп ну ме ђу на род ну ак тив ност под ре ди-
ли јед ном основ ном ци љу: да при гра бе што ви ше ту ђих ре сур са за 
се бе. То је и основ ни при ступ и у ства ра њу но вог свет ског по рет ка. 
„Оно што САД тра же је сте еко ном ски по ре дак у скла ду са њи хо-
вим ин те ре си ма“ и „оп шта око сни ца свјет ског по рет ка би ла је да 
се ство ри об лик ли бе рал ног ин тер на ци о на ли зма ко ји чу ва ин те ре-
се ин ве сти то ра САД“. Још „у ра ном пе ри о ду по сли је Дру гог свјет-
ског ра та пла не ри САД су се на да ли да ће да ор га ни зу ју ве ћи дио, 
ако не и чи тав сви јет, у скла ду са схва ће ним по тре ба ма при вре де 
САД“.20) 

Но ви свет ски по ре дак Сје ди ње не Др жа ве су гра ди ле по узо-
ру на соп стве ни по ре дак. „Аме рич ка су пре ма ци ја је про из ве ла 
но ви ме ђу на род ни по ре дак ко ји ни је са мо пре сли као, већ је и ин-
сти ту ци о на ли зо вао у ино стран ству мно ге об ли ке са мог аме рич ког 
си сте ма“, па се „аме рич ка гло бал на моћ спро во ди пре ко гло бал ног 
си сте ма ко ји је ис кљу чи во про јек то ван од стра не Аме ри ке та ко да 
од сли ка ва уну тра шње аме рич ко ис ку ство“.21)

На аме рич ку ини ци ја ти ву и по аме рич ком мо де лу ства ра не 
су го то во све свет ске ин сти ту ци је. Сје ди ње не Др жа ве су ини ци-
ра ле и осни ва ње пр ве гло ба ли стич ке ор га ни за ци је – Ли ге на ро да 
(1919. го ди не) иако јој ни су при сту пи ле, али су не са мо ини ци ја тор 
не го и глав ни ор га ни за тор Ор га ни за ци је Ује ди ње них На ци ја. Ини-
ци ја ти ва је по кре ну та 1941. го ди не Атлант ском по ве љом ко јом су 
на го ве ште не еко ном ско-по ли тич ке осно ве ме ђу на род них од но са у 
окви ру ОУН.

Нор ма тив ни по ре дак ОУН под ре ђен је ин те ре си ма ве ли ких 
си ла пре све га САД. Ује ди ње не на ци је „функ ци о ни шу да нас за то 
што (ма ње- ви ше) чи не оно што Ва шинг тон же ли“.22) САД су нај-
че шће ко ри сти ле пра во ве та чи ме су спре ча ва ле сва ку зна чај ни ју 
од лу ку Са ве та без бед но сти ко ја им ни је од го ва ра ла. „САД су же-
ље ле да ства ри ис пад ну она кве као што су се де си ле и ра ди ле су 
на то ме да се ово по стиг не“, па је и „Стејт Де парт мент же лио да 
се УН по ка жу не е фи ка сним у би ло ко јој мје ри ко ју пре ду зму“ ми-

19) Мајкл Вал зер, Американизам–штајето, ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 20- 21.

20) Но ам Чом ски, Контролисанадемократија,ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 317, 88. и 126.

21) Збиг њев Бже жин ски, ци ти ра ни рад, стр. 31 и 28.

22) Но ам Чом ски, Контролисанадемократија,ци ти ра ни рад, стр. 261.
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мо ње го ве во ље.23) Мно ге од лу ке ко је су САД до не ле са мо стал но 
или пре ко ор га на и ор га ни за ци ја УН, у ди рект ној су су прот но сти 
са про кла мо ва ним на че ли ма По ве ље УН ко ја су „то ком го ди на, од 
1945. го ди не би ла че сто по га же на, а ин стру мен ти по вре ме но иг но-
ри са ни или по гре шно ко ри шће ни... Пле ме ни та ви зи ја све та без ра-
та, не прав ди и си ро ма штва оста ла је, на жа лост, нео ства ре ни циљ 
ме ђу на род не за јед ни це“.24)

Основ не по лу ге гло ба ли за ци је су ме ђу на род не еко ном ске 
ор га ни за ци је, у пр вом ре ду Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд и Свет-
ска бан ка, ко ји су „у ствар но сти по ја ком аме рич ком до ми на ци-
јом“25) и пред ста вља ју „део истог тр ка ли шта Тре зо ра САД“.26) У 
обе ор га ни за ци је број гла со ва од ре ђу је се пре ма уло же ном ка пи-
та лу, па САД са нај ве ћим уло гом по се ду ју ви ше гла со ва не го све 
не раз ви је не зе мље за јед но, а за од лу чи ва ње о кључ ним пи та њи ма 
обез бе ди ле су и ста ту тар но пра во ве та.27)

По што су у слу жби Ва шинг то на, ММФ и Свет ска бан ка 
прак тич но функ ци о ни шу као мо не тар не аген ци је САД, ко је се 
по на ша ју као свет ска вла да „но вог им пе ри јал ног до ба“.28) Њи хо-
ви зва нич ни ци „че сто има ју моћ да ме ња ју тр го вин ску по ли ти ку 
јед не др жа ве, ње ну фи скал ну по ли ти ку, по тре бе ци вил не слу жбе, 
здрав стве ну за шти ту, еко ло шке про пи се, енер гет ску по ли ти ку, 
кре та ње ста нов ни штва, пра ви ла о снаб де ва њу и бу џет ску по ли ти-
ку“.29) Пре тва ра ју ћи ме ђу на род не ин сти ту ци је у сво је тран сми си-
је, „Аме ри ка је ус по ста ви ла де фак то свет ску вла ду ко ја деј ству је 
углав ном у тај но сти, под ри ва и иг но ри ше за ко ни то иза бра на те ла 
као што су Ме ђу на род ни суд и Ор га ни за ци ја Ује ди ње них на ци ја, и 
та ко вр ши кон тро лу ве ли ког де ла све та“.30) 

Ус по ста вљен је „но ви „гло бал ни по ре дак“ као мо дел то та-
ли тар ног, до ап сур да ба на ли зо ва ног и уто пиј ског (нео)ли бе рал ног 

23) Ам ба са дор САД у УН Мој ни хон. Но ам Чом ски, Контролисанадемократија,ци ти ра ни 
рад, стр. 361.

24) Уједињененациједанас–1984., „Ује ди ње не на ци је“, ма те ри јал за пре да ва че, стр. 3-4.

25) Збиг њев Бже жин ски, ци ти ра ни рад, стр. 31.

26) Џо зеф Е. Сти глиц, Противречностиглобализације,SBM-x, Бе о град, 2002, стр. 93.

27) Ко ста Ан дре је вић, Међународнабанказаобновуиразвојињенаулогауразвојусвојих
чланова,ма ги стар ска те за на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду, 1971, стр. 79 и 
153.

28) Џе ре ми Фокс, Чомскииглобализација, ци ти ра ни рад, стр. 45.

29) То ни Кларк, Глобализација:аргументипротив(прир. Џе ри Ман дер, Едвард Гол дсмит), 
Клио, Бе о град, 2003, стр. 294.

30) Џе ре ми Фокс, ци ти ра ни рад, стр. 48.
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ин тер на ци о на ли зма, при че му се на ци ја ста вља у дру ги план“.31) 
Ин тен ци ја је гло ба ли за ци је у де ре гу ла ци ји и ли бе ра ли за ци ји, јер 
су „ли бе рал на тр жи шта и си сте ми обич но отво ре ни, има ју лак-
ши при ступ, ве ћу тран спа рент ност це на и ин фор ма ци ја“.32) Циљ 
гло ба ли стич ке де ре гу ла ци је је да „ин тер вен ци је др жа ве бу ду ис-
кљу че не (кроз по ре зе и кон тро лу). Тр жи шта би тре ба ло да бу ду 
де ре гу ли са на др жав не кон тро ле, „осло бо ђе на“ и оста вље на да им 
се про на ђе њи хо ва соп стве на ин стан ца“ јер су „по ре зи и дру ги об-
ли ци др жав не кон тро ле чи сти на ме ти сло бод ном тр жи шту“.33)

Основ ни сми сао гло ба ли стич ке ли бе ра ли за ци је је сте у то ме 
да се, ис кљу чи ва њем др жав не ре гу ла ти ве, тран сна ци о нал ним кор-
по ра ци ја ма омо гу ћи мо но пол на ме ђу на род ном тр жи шту. „Зна се 
да је ли бе ра ли за ци ја у ства ри зах тев За па да пре ма оста лом све-
ту“34) и да су „за пад не зе мље по др жа ва ле ли бе ра ли за ци ју тр го ви не 
за оне про из во де ко је су из во зи ле, али су у исто вре ме на ста ви ле 
да шти те оне сек то ре у ко ји ма би кон ку рен ци ја из зе ма ља у раз во ју 
мо гла угро зи ти њи хо ве при вре де... Про по ве да ле су – и на мет ну ле 
– отва ра ње тр жи шта за сво је ин ду стриј ске про из во де у зе мља ма у 
раз во ју“, а „и да ље су др жа ле сво ја тр жи шта за тво ре ним за про из-
во де из зе ма ља у раз во ју као што су тек стил ни и по љо при вред ни 
про из во ди“.35)

Гло ба ли стич ка ли бе ра ли за ци ја у ства ри тре ба да омо гу ћи 
пот пу но сло бод но кре та ње цен тра ли зо ва ног пла не тар ног ка пи та ла 
без ика квих гра ни ца и огра ни че ња од стра не ло кал них, на ци о нал-
них и би ло ко јих ин те ре са. По гло ба ли стич ким те жња ма на ру ше-
ви на ма на ци о нал них др жа ва тре ба да из ник не уни тар на пла не тар-
на др жа ва што је не мо гу ће оства ри ти без не ке при ну де ко ја би се 
и да ље за др жа ла као сред ство вла да ња дру штвом. Та ко би, пре ма 
гло ба ли стич ким пред ви ђа њи ма, „на тлу ко смо по лит ске за јед ни це, 
на ци је-др жа ве вре ме ном „од у мр ле“, али ти ме се не же ли ре ћи да 
би др жа ве и на ци о нал не за јед ни це по ста ле су ви шне“.36)

31) Ве се лин Дра шко вић, ци ти ра ни рад, стр. 229.

32) Ри чард О’ Бра јен, на вод Ри чар да Бар не та и Џо на Ка ва не, Глобализација: аргументи
против(прир. Џе ри Ман дер, Едвард Гол дсмит), Клио, Бе о град, 2003, стр. 377.

33) Џе ре ми Фокс, ци ти ра ни рад, стр. 27.

34) Санкције–узроци,легитимитет,легалитетипоследице (ур. Ко ста Ми ха и ло вић),СА-
НУ, Бе о град, 1994, стр. 89.

35) Џо зеф Е. Сти глиц, ци ти ра ни рад, стр. 74 и 254.

36) Деј вид Хелд, Демократија и глобални поредак,Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1997, стр. 
271.
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Пла не та ри за ци јом то ко ва дру штве не ре про дук ци је, на ци-
о нал на др жа ва све ви ше гу би на зна ча ју. „Др жав не гра ни це све 
ви ше по ста ју про пу стљи ве. Вла де су, у при лич ној ме ри, из гу би ле 
спо соб ност да кон тро ли шу ток нов ца у, и из ван сво јих зе ма ља и 
све им је те же да кон тро ли шу то ко ве иде ја, тех но ло ги је, до ба ра и 
љу ди“,37) што упу ћу је на за кљу чак да је „у про це су еко ном ско-по-
ли тич ке гло ба ли за ци је“ не ми нов но „из у ми ра ње на ци о нал не др жа-
ве и пар ла мен та, као и из ми ца ње цен тра мо ћи ван до ма ша ја ин-
ди ви ду ал них гла са ча“.38) Све ви ше се „при бли жа ва мо пла не тар ној 
ери ка да ви ше не ће би ти на ци ја и ка да ће на це лој зе мљи вла да ти 
је дан по ре дак, и јед на вла да, и јед но ад ми ни стра тив но те ло“.39) 

Упле те на у мре жу гло ба ли за ци је, на ци о нал на др жа ва се на-
шла у по зи ци ји да са му се бе раз вла шћу је и уки да. „Мо дер на др жа-
ва је све ви ше ухва ће на у зам ку гло бал не ме ђу по ве за но сти, про же-
та је ква зи над на ци о нал ним, ме ђу вла ди ним и тран сна ци о нал ним 
сна га ма, и у не мо гућ но сти је да од ре ђу је сво ју суд би ну... Пот пу но 
је ја сан рас ко рак из ме ђу фор мал не вла сти др жа ве и про стор ног до-
ма ша ја са вре ме них си сте ма про из вод ње, ди стри бу ци је и раз ме не, 
ко ји че сто огра ни ча ва ју над ле жност и ефи ка сност на ци о нал них 
по ли тич ких вла сти“.40)

Су ве ре ност на ци о нал них др жа ва све ви ше се огра ни ча ва с 
огра ни ча ва њем над ле жно сти. У гло ба ли стич ком си сте му „пре тва-
ра ње ме ђу на род них и на ци о нал них ор га ни за ци ја у су бјек те ме ђу-
на род ног пра ва де лу је суб вер зив но у од но су на си стем су ве ре них 
др жа ва“ и исто вре ме но иде у при лог си сте му у ко ме ће „ме ђу на-
род но и над на ци о а нал но те ло, или ви ше та квих те ла, ис ти сну ти 
су ве ре не др жа ве као глав не но си о це пра ва и оба ве за“.41) И за то 
„по јам „су ве ре ност“ у ствар но сти пред ста вља фор мал ну ауто но-
ми ју ко ја је про дукт имли цит них и екс пли цит них пра ви ла ме ђу др-
жав ног си сте ма и мо ћи дру гих др жа ва чла ни ца си сте ма“.42)

37) Се мју ел П. Хан тинг тон, ци ти ра ни рад, стр. 36.

38) Род ни Ет кин сон, Зачараниевропскикруг,Све то ви, Но ви Сад, 1997, стр. 39.

39) Ralph Ep per son, Новисветскипоредак,стр. 219.

40) Деј вид Хелд, ци ти ра ни рад, стр. 115 и 154.

41) Исто, стр. 112.

42) Im ma nuel Wal ler ste in, Светскикапиталистичкисистем:одпривредесвета
досветскепривреде(прир. Ду шан Пи рец, Ми о мир Јак шић), Еко но ми ка, Бе о-
град, 1987, стр. 264.
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Вла да ви на гло бал ног по рет ка је при кри ве на ла жном де мо-
кра ти јом.43) „С јед не стра не, гло бал ни по ре дак је про мо тер и га рант 
де мо крат ских по ли тич ких фор ми, људ ских ма њин ских пра ва, вла-
да ви не за ко на“, а „с дру ге стра не, де лу је по ли тич ки не до след но, и 
не рет ко, сле де ћи сво је ге о стра те шке ин те ре се, по др жа ва ауто ри-
тар не ре жи ме ко ји су ко о пе ра тив ни, пи та ње људ ских пра ва пре тва-
ра у про блем ре ал по ли ти ке“.44)

У то ку 20. ве ка „вој не сна ге САД су пре ко сто пу та упа да ле у 
зе мље Ла тин ске Аме ри ке и то увек у име де мо кра ти је и увек би на-
мет ну ле вој не дик та ту ре или ма ри о нет ске вла де, ко је су спа са ва ле 
но вац ко ји је био угро жен. Им пе ри јал ни си стем не же ли де мо крат-
ске зе мље; он же ли по ко ре не зе мље“.45) У сту ди ји Кра љев ског ин-
сти ту та за ме ђу на род но пра во у Лон до ну, осно ва но се „за кљу чу је 
да САД вер бал но по др жа ва ју де мо кра ти ју, али истин ски за сту па ју 
ин те ре се при ват ног ка пи та ли стич ког пред у зет ни ка“.46)

Ли бе рал на де мо кра ти ја Аме ри ке и гло бал ног по рет ка, об ли-
ко ва ног по узо ру на аме рич ку де мо кра ти ју, је су шта су прот ност 
ствар ној де мо кра ти ји. По аме рич ком уста ву, сва ки гра ђа нин САД 
мо же по ста ти пред сед ник Аме ри ке, али објек тив но не мо гу сви не-
го са мо је дан, и то је дан од нај бо га ти јих. У исто вре ме, у нај бо га-
ти јој зе мљи све та „си ро ма шни су по ли тич ки не ви дљи ви. Обез вла-
шће ни, они на дну дру штва ни су ка дри да го во ре за се бе... Нај ве ћи 
број ста нов ни ка дру ге Аме ри ке ни је у син ди ка ти ма, до бро твор ним 
ор га ни за ци ја ма и по ли тич ким пар ти ја ма. Они не ма ју сво је вла-
сти те ло би сте, они не ис ти чу ни је дан за кон ски пред лог. Као гру па 
они су ато ми зи ра ни. Они не ма ју ли ца, они не ма ју гла са“.47) Па „ако 
је де мо кра ти ја „власт на ро да и за на род“, он да је те шко сма тра ти 
де мо крат ским наш са да шњи по ли тич ки си стем, у ко јем по је дин-
ци огра ни ча ва ју свој до при нос упра вља њу над њи ма са ми ма на 
то што сва ке че твр те или пе те го ди не гла са ју за јед ног кан ди да та 
а за тим над ње го вим по ли тич ким по на ша њем до сле де ћих из бо ра 
не ма ју баш ни ка кву кон тро лу. То је на ро чи то слу чај да нас, по што 
је свет кор по ра ци ја овла дао умет но шћу ути ца ја на ис ход из бо ра 

43) Ви ди: Де ни Ро дрик, Парадоксглобализације–заштосветскотржиште,државеиде-
мократијанеидузаједно,Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2013.

44) Лавиринтикризе, (прир. Сло бо дан Са мар џић, Рад ми ла На ка ра да, Ђу ро Ко ва че вић), Ин-
сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град, 1998, стр. 38-39.

45) Еду ар до Га ле а но, Битикаоони–културамираинеоколонијализам,Гу тен бер го ва га-
лак си ја, Бе о град, 1996, стр. 103-104.

46) Но ам Чом ски, Штато(уствари)хоћеАмерика,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 1994, стр. 22.

47) Мајкл Ха ринг тон, ДругаАмерика,Про све та, Бе о град, 1965, стр. 13-14.
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пу тем ма сов них и све пре фи ње ни јих јав них кам па ња и сву да је на-
ци о нал не ин те ре се под ре дио сво јим пла но ви ма“.48)

Аме ри ка гра ди гло бал ни по ре дак по узо ру на сво ју ли бе рал-
ну де мо кра ти ју изо ло ва них по је ди на ца по све ће них са мо про фи ту 
и са ци љем да из гра ди гло бал ни про фи тер ски свет ко ји би имао 
осе ћа ње са мо за про фит. „Ли бе рал на де мо кра ти ја аме рич ког ти па 
је као нај са вр ше ни ја, као оства ре на уто пи ја на мет ну та као мо дел 
за ксе рок си ра ње по све ту, а за пра во де мо кра ти ја и људ ска пра ва 
су ро ба ко ју аме рич ки мер кан ти ли зам про да је све ту по пут сва ке 
дру ге про фи та бил не ро бе“.49) Та ко про јек то ван аме ри ка ни зи ра ни 
ка пи та ли зам већ „на гри за при пад ни штво за јед ни ци и сву да ства ра 
ин ди ви ду а ли зам“.50)

Свет ски по ре дак за сно ван на ли бе ра ли стич ком ин ди ви ду а-
ли зму аме рич ког ти па мо ра се, пре ма за ми сли ма ње го вих гра ди-
те ља, обез бе ди ти моћ ном и све при сут ном ре пре сив ном си лом ко ја 
ће за во ди ти ред по це лом све ту. Са вез на ци ја ће, ка ко Фу ку ја ма 
пи ше, „мо ра ти би ти слич ни ји НА ТО-у не го Ује ди ње ним На ци ја-
ма“, јер би „та ква ли га би ла мно го спо соб ни ја за на сил не ак ци је да 
би за шти ти ла сво ју ко лек тив ну си гур ност од прет њи ко је до ла зе из 
не де мо крат ског де ла све та“.51) 

Дик та ту ра гло бал не вла сти спро во ди се пре ко на ци о нал них 
ни воа. То се обез бе ђу је по ста вља њем ма ри о нет ских на ци о нал них 
вла да: или ре жи ра ним из бо ри ма или си лом. На тај на чин по ста-
вље не на ци о нал не вла сти се „за ла жу за ин тен зи ви ра ње гло ба ли-
за ци је“, иако то ни је у на ци о нал ном ин те ре су, и „раз лог због ко јег 
др жа ве не скре ћу са овог пу та ле жи у то ме што се од лу ке не до но се 
де мо крат ски ни ти ра ди оп штих ин те ре са. Си сте мом уисти ну упра-
вља ју те о ре ти ча ри еко но ми је и по ли ти ча ри на ви со ким по ло жа-
ји ма ко ји по др жа ва ју мул ти на ци о нал не ком па ни је из соп стве ног 
ин те ре са“.52)

Гло бал ни по ре дак не под но си би ло ка кве ин те гра ци је на де-
мо крат ским прин ци пи ма ко је не мо гу би ти под ње го вом кон тро-

48) Едвард Гол дсмит, Глобализација:аргументипротив(прир. Џе ри Ман дер, Едвард Гол-
дсмит), Клио, Бе о град, 2003, стр. 469.

49) Жан Бо дри јар, на вод Ми ше Ђур ко ви ћа, Диктатура,нација,глобализација,Ин сти тут за 
европ ске сту ди је, Бе о град, 2002, стр. 235.

50) Ги Сор ман, Великатранзиција,Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски 
Кар лов ци, Но ви Сад, 1997, стр. 141.

51) Френ сис Фу ку ја ма, Крајисторијеипоследњичовек,ЦИД, Под го ри ца, Ро ма нов, Ба ња 
Лу ка, 2002, стр. 296.

52) Vol den Be lo, Глобализација:аргументипротив(прир. Џе ри Ман дер, Едвард Гол дсмит), 
Клио, Бе о град, 2003, стр. 287.
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лом. Та ко ни „цар ство Европ ске Уни је ни је из гра ђе но уз по моћ де-
мо крат ске де ба те и уз одо бра ва ње јав но сти, већ при кри ве ном ма-
ни пу ла ци јом др жа ве и од стра не сна га мон ди ја ли зма, ко је ни ка да 
не би мо гле то да оства ре де мо крат ским пу тем“.53) Са мо та ко ин те-
гри са ни, и „ши ра Евро па и про ши ре ни НА ТО ће до бро слу жи ти и 
крат ко роч ним и ду го роч ним ци ље ви ма аме рич ке по ли ти ке“.54)

Европ ска Уни ја функ ци о ни ше по свим прин ци пи ма гло бал-
ног по рет ка.55) Ње ни моћ ни ци „не же ле ни да чу ју гла со ве ко ји ну-
де ал тер на ти ву њи хо вим иде ја ма... те сто га ни ко ме не до пу шта ју 
да „му дрост“ др жа ве до ве де у пи та ње“, а „Европ ска ко ми си ја и 
Европ ски суд прав де сва ко днев но над гла са ва ју пар ла мен те зе ма ља 
чла ни ца“.56)

По гло ба ли стич ким прин ци пи ма де лу ју и ме ђу на род не ор га-
ни за ци је ко је су под ди рект ном до ми на ци јом Аме ри ке и мул ти на-
ци о нал них ком па ни ја. „Стил де ло ва ња ММФ-а ис кљу чу је гра ђа не 
из ди ску си је о спо ра зу ми ма као и оба ве ште ње о са др жи ни спо ра-
зу ма“. Он „ни је за ин те ре со ван да чу је ми шље ња „зе ма ља кли је-
на та“ о та квим те ма ма као што су раз вој на стра те ги ја и фи скал на 
стро гост.“. У ње го вом до са да шњем ра ду „по сто јао је са мо је дан 
ре цепт. Ал тер на тив на ми шље ња ни су тра же на. Отво ре на, искре на 
ди ску си ја је би ла обес хра бре на – ни је би ло ме ста за њу, не го за 
са мо иде о ло ги јом во ђен ре цепт о по ли ти ци, и од зе ма ља се оче ки-
ва ло да сле де упут ства ММФ-а, без ко мен та ра“.57)

Ствар не рав но прав но сти не ма ни на ло кал ном ни на гло бал-
ном ни воу. Еко ном ске не јед на ко сти на до гра ђу ју се и со ци јал ним 
и по ли тич ким не јед на ко сти ма. Фор мал но про кла мо ва на пра ва не 
са мо да се не оства ру ју, већ се че сто и спре ча ва ју. За о штра ва ју се 
су прот но сти и ти ме и не из бе жни су ко би гло ба ли стич ких и ан ти-
гло ба ли стич ких сна га. Ши ром све та све су уче ста ли ји про те сти 
про тив гло ба ли за ци је. 

Све су ве ћи от по ри гло ба ли за ци ји и у са мим за пад ним др-
жа ва ма.58) „Та ла си ан ти а ме ри ка ни зма раз ли ли су се у ско ро свим 
зе мља ма, укљу чу ју ћи и аме рич ке за пад но-европ ске са ве зни ке“, а 

53) Род ни Ет кин сон, ци ти ра ни рад, стр. 13.

54) Збиг њев Бже жин ски, ци ти ра ни рад, стр. 185.

55) Ви ди: Сне жа на Грк, „Ср би ја и Европ ска Уни ја - кри за по сле кри зе“, Српскаполитичка
мисао,бр. 2/2011.

56) Род ни Ет кин сон, ци ти ра ни рад, стр. 137-138 и 9.

57) Џо зеф Е.Сти глиц, ци ти ра ни рад, стр. 63, 53 и 13-14.

58) Сте фан А. Еф ти мов ски, „Евро скеп ти ци зам у др жа ва ма Европ ске Уни је“, Национални
интерес,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3/2013.
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„све че шће су кри ти ке аме рич ке стра те ги је осва ја ња све та и у са-
мој тој зе мљи“.59) У ма њи ни су Аме ри кан ци ко ји су скло ни пред-
ло гу да „као је ди на пре о ста ла су пер си ла, Аме ри ка тре ба да на ста-
ви да бу де свет ски ли дер у ре ша ва њу ме ђу на род них про бле ма“, 
а „кул тур не про ме не у Аме ри ци та ко ђе мо гу би ти те шко спо ји ве 
са по сто ја ним упра жња ва њем истин ски им пе ри јал не мо ћи у ино-
стран ству“.60) 

Ал тер на ти ва ан ти де мо крат ској гло ба ли за ци ји мо же би ти 
ства ра ње истин ске де мо крат ске ме ђу на род не за јед ни це за сно ва не 
на ствар ној рав но прав но сти и сло бод ној ко му ни ка ци ји свих на ро-
да и свих гра ђа на све та. Али де мо крат ска ме ђу на род на за јед ни ца 
ни је мо гу ћа без истин ске де мо кра ти за ци је уну тар на ци о нал них за-
јед ни ца.

Истин ска де мо кра ти за ци ја под ра зу ме ва пре ва зи ла же ње пар-
то кра ти је и раз ви ја ње си сте ма не по сред не де мо кра ти је ко ји ће би-
ти у ин те ре су нај ши рих сло је ва ста нов ни штва. По ли тич ке пар ти је 
у са да шњем си сте му ви ше пар тиј ске пар ла мен тар не де мо кра ти је су 
се из ро ди ле у за штит ни ке соп стве них ин те ре са, а њи хов ин те рес је 
да вла да ју. „Ка кво год да јој је де кла ра тив но обра зло же ње, пар ти ја 
је ор га ни зо ва на с јед ном за јед нич ком свр хом: да се стек не и да се 
др жи по ли тич ка власт, да се упра вља“.61) И у си сте ми ма ли бе рал не 
ви ше пар тиј ске де мо кра ти је у су шти ни вла да са мо јед на пар ти ја, 
док оста ле са мо опо ни ра ју. У Сје ди ње ним Др жа ва ма „по сто ји са-
мо јед на по ли тич ка пар ти ја, про по слов на, „де мо-ре пу бли кан ци““, 
или „у су шти ни јед на по ли тич ка пар ти ја са дви је кли ке“.62)

Да је ви ше пар тиј ска пар ла мен тар на де мо кра ти ја у кри зи го-
во ри и „чи ње ни ца да се пот ко па ва ју и са ми те ме љи пред став нич ке 
вла де“ што се ви ди у „по сто ја ном опа да њу од зи ва би ра ча при гла-
са њу“, а „по ка зу је се и у стал ном опа да њу ин те ре со ва ња, за бе ле-
же ном у свим зе мља ма за функ ци је вла де, за пи та ња ко ји ма се она 
ба ви, за ње ну по ли ти ку“.63) Мо же се ре ћи „да је по ви је сна ко ри-
сност пред став нич ке де мо кра ти је пре жи вје ла“,64) те „ни је ни чу до 

59)  Во ји слав Ми ћо вић, Глобализацијаиновисветскипоредак,Чи го ја штам па, Бе о град, 
2001, стр. 183.

60)  Збиг њев Бже жин ски, ци ти ра ни рад, стр. 196-197.

61)  Pe ter F. Druc ker, Посткапиталистичкодруштво,Гр меч, При вред ни пре глед, Бе о град, 
1995, стр. 158.

62)  Но ам Чом ски, Контролисанадемократија, стр. 186.

63)  Pe ter F. Druc ker, ци ти ра ни рад, стр. 135.

64)  John Na is bitt, Мегатрендови: десетновихсмјероваразвојакојимијењајунашживот,
Гло бус, За греб, 1985, стр. 110.
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што на род иг но ри ше пар ла мент и пре зи ре на род не по сла ни ке“.65) 
Ре ше ње про бле ма гло ба ли за ци је све ви ше се тра жи у „окре та њу ка 
ло кал ном – раз би ја њем при вред них ак тив но сти на ма ње сег мен те 
ко ји ма је мно го лак ше упра вља ти и ко ји по ве зу ју љу де ко ји од лу-
чу ју, би ло по зи тив но или не га тив но“, што „зна чи ве за ти ка пи тал 
за јед но ме сто и по де ли ти над зор над њим на нај ве ћи мо гу ћи број 
љу ди“.66) На су прот гло бал ној при вре ди, „тре ба ло би те жи ти ства-
ра њу мно штва раз ли чи тих ла ба во по ве за них при вре да за сно ва них 
на за јед ни ци; ко ји ма упра вља ју мно го ма ње ком па ни је и ко је из над 
све га (ма да не ис кљу чи во) под ми ру ју по тре бе ло кал них или ре ги о-
нал них тр жи шта“. И „циљ би тре ба ло да бу де не при вред на гло ба-
ли за ци ја, не го баш су прот но – при вред на ло ка ли за ци ја“.67)

У мно гим ло кал ним за јед ни ца ма „у САД љу ди пре у зи ма ју 
кон тро лу та ко што ства ра ју соп стве ну ва лу ту“, као „ору ђе ко је мо-
же да ожи ви ло кал ну при вре ду та ко што ће по мо ћи да бо гат ство 
оста не уну тар за јед ни це и да се не од ли ва“. У „си сте му ло кал не тр-
го вин ске раз ме не зе ле ни до ла ри по сто је са мо као за пи си на па пи ру 
или у ком пју тер ској ба зи по да та ка. Тран сак ци је се те ле фо ном са-
оп шта ва ју цен трал ном ко ор ди на то ру и чла но ви до би ја ју ме сеч не 
из ве шта је и ре дов не ли сте чла но ва и њи хо вих услу га“.68) Раз ви ја се 
ло кал на ин ду стри ја ко ја не за га ђу је око ли ну и ло кал на „по љо при-
вре да са по др шком за јед ни це, ко ја је не по сред но, без по сре до ва ња 
тр го ви не по ве за на са по тро ша чи ма“.69)

На осно ву при вред не ло ка ли за ци је ства ра се и од го ва ра ју ћа 
по ли тич ка по ла ри за ци ја. „По ла ко по чи ње да се ства ра јед на но ва 
по ли тич ка схе ма су прот ста вље них пар ти ја, у осно ви дво пар тиј ски 
си стем, по де љен по ста ву пре ма су штин ском пи та њу за јед ни це“. 
Јед на је стран ка гло бал не при вре де, а дру га стран ка ло кал не за-
јед ни це. Чла но ви стран ке ло кал не за јед ни це „је су вла сни ци ма лих 
фир ми, ран че ри и по вр та ри; збри ну ти по тро ша чи; вла сни ци ма лих 
пред у зе ћа и за по сле них у њи ма; са мо стал ни пред у зет ни ци; вер ни-
ци и по бор ни ци чу ва ња жи вот не сре ди не. Ова пар ти ја, у ства ри, 
има са мо два ци ља: очу ва ње еко ло шке ра зно вр сно сти и це ло ви-
то сти, и об но ву, на здра вим кул тур ним и еко ном ским прин ци пи ма 
ло кал не при вре де и ло кал них за јед ни ца“.70)

65)  Род ни Ет кин сон, ци ти ра ни рад, стр. 63.

66)  Деј вид С. Кор тен, Глобализација:аргументипротив, ци ти ра ни рад. стр. 42.

67)  Едвард Гол дсмит, Глобализација:аргументипротив, стр. 463-464.

68)  Су зан Ми кер Ло у ри, Глобализација:аргументипротив(прир. Џе ри Ман дер, Едвард 
Гол дсмит), Клио, Бе о град, 2003, стр. 444 и 446.

69)  Вен дел Бе ри, Да ни јел Им хоф и Едвард Гол дсмит, Глобализација:аргументипротив
(прир. Џе ри Ман дер, Едвард Гол дсмит), Клио, Бе о град, 2003, стр. 417, 431 и 479.

70) Исто, стр. 412 и 414.
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Ло кал на при вре да и ло кал на са мо у пра ва мо гли би над вла да-
ти гло ба ли стич ку при вре ду пу тем де мо крат ског удру жи ва ња са мо-
стал них при вред ни ка и ло кал них за јед ни ца на свим ни во и ма а на 
осно ву дру штве но це лис ход них и про фи та бил них раз вој них про-
гра ма. Мо дел по ве зи ва ња мо гао би су штин ски од го ва ра ти на чи ну 
кон сти ту и са ња Ме ђу на род ног за дру жног са ве за, ко ји оку пља бли-
зу јед не ми ли јар де свих за дру га ра на Пла не ти.

У де мо крат ској за јед ни ци не по сред ни но си лац су ве ре ни те та 
је сам на род, ма на ком ни воу се она ор га ни зо ва ла. На род ни су ве-
ре ни тет се у де мо крат ској за јед ни ци не мо же оту ђи ти или огра ни-
чи ти, већ се сло бод ном во љом гра ђа на за јед нич ки оства ру је. 

Уме сто пар ла мен тар не, са вре ме ном дру штву је све нео п ход-
ни ја не по сред на де мо кра ти ја као не из о став ни услов ви со ко тех но-
ло ги зи ра не дру штве не ре про дук ци је. Ра ди одр жа ња са мог жи во та, 
„гра ђа ни мо ра ју су де ло ва ти у до но ше њу од лу ка ко је утје чу на њи-
хов жи вот“, због че га је „пар ти ци па тив на де мо кра ти ја про др ла у 
срж на шег вред но сног су ста ва“.71)

Еко ном ску осно ву по ли тич ке де мо кра ти за ци је дру штва чи-
ни де мо кра ти за ци ја про из вод них од но са, ко ја се огле да у ши ре њу 
упра вља ња са про фе си о нал них упра вља ча на све за по сле не. Под 
ути ца јем но вих тех но ло ги ја, до тог пре о бра жа ја нај пре до ла зи у 
ве ли ким ак ци о нар ским кор по ра ци ја ма, чи ме се по ве ћа ва њи хо ва 
ефи ка сност и кон ку рент ност. „Ја пан ски рад ни ци су, оку пље ни у 
ма ле, де цен тра ли зо ва не рад не гру пе, са ми од лу чи ва ли о на чи ну 
ра да и те су од лу ке за ру ко во ди о це би ле све ти ња... Ја пан ске тврт ке 
ка рак те ри зи ра до жи вот но за по шља ва ње, за јед нич ко од лу чи ва ње и 
ко лек тив на од го вор ност“.72) 

Без де мо кра ти за ци је сво јин ских од но са не мо же би ти ни 
истин ске де мо кра ти за ци је др жав них и на ци о нал них за јед ни ца ко ја 
је ди на мо же уз др ма ти те ме ље гло ба ли стич ког по рет ка. Су штин ска 
де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са под ра зу ме ва да сва ки за по-
сле ни ( и у раз ви је ним и у не раз ви је ним зе мља ма) за ра ђу је пре ма 
свом до при но су но во ство ре ној вред но сти, да са мо стал но упра вља 
сво јом по слов ном је ди ни цом, али и да сра змер но свом до при но су 
рав но прав но пар ти ци пи ра у рас по ла га њу це ло куп ном за јед нич ком 
имо ви ном и упра вља њу це лом кор по ра ци јом.

Ши ре ње ак ци о нар ства и де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са 
се нај ви ше су зби ја ју у тран зи ци о ним зе мља ма где се уме сто ак-

71) John Na is bitt, ци ти ра ни рад, стр. 167.

72) Исто, стр. 199. и 211.
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ци о нар ских и за дру жних ор га ни за ци ја под сти че осни ва ње сит них 
ино ко сних пред у зе ћа, чи ме се гло ба ли стич ке си ле обез бе ђу ју од 
ја че кон ку рен ци је. „Ши ром све та, вр ло је ма ло но вих ин ве сти ци ја 
фи нан си ра но по ве ћа њем но вог ак циј ског ка пи та ла“.73)

Нај ви ши сте пен де мо кра ти за ци је сво јин ских од но са пред-
ста вља за дру жна сво ји на ко ја је исто вре ме но и ин ди ви ду ал но и 
за јед нич ко вла сни штво за дру га ра а сти че се екви ва лент ном рас по-
де лом но во ство ре не вред но сти пре ма до при но су жи вим и опред-
ме ће ним ра дом. Уко ли ко се ак ци о нар ско дру штво ши ри и на при-
сва ја ње жи вим ра дом, оно се у су шти ни из јед на ча ва са за дру жним 
вла сни штвом а ак ци о нар ство се тран сфор ми ше у из вор но за дру-
гар ство.74)

Сво ји на и при сва ја ње ће, ме ђу тим, све ви ше гу би ти на зна-
ча ју јер зна ње по ста је глав ни при вред ни ре сурс, а оно се не мо же 
при сва ја ти и оту ђи ва ти. А „у ор га ни за ци ји за сно ва ној на зна њу сви 
при пад ни ци мо ра ју би ти у ста њу да упра вља ју вла сти тим ра дом, 
да га кон тро ли шу. Зах те ва се, дру гим ре чи ма да сви при пад ни ци 
по сту па ју као од го вор ни до но си о ци од лу ка», те да „сва ки члан мо-
ра да ви ди се бе као ди рек то ра““.75) За то већ „по чи ње мо на пу шта-
ти хи је рар хи је“, за сно ва не на мо но по ли зи ра ном вла сни штву, „ко је 
су до бро функ ци о ни ра ле у цен тра ли зо ва ној, ин ду стриј ској ери“ и 
„за ми је њу је мо их но вим обра сцем ор га ни зи ра ња и ко му ни ци ра ња 
– мре жа ма“.76)

Не по сред на де мо кра ти ја под ра зу ме ва не по сред но уче шће 
свих за ин те ре со ва них гра ђа на у до но ше њу за све оба ве зу ју ћих од-
лу ка. „Сва ко од ра сло ли це пот чи ње но јед ној вла да ви ни и ње ним 
за ко ни ма мо ра се сма тра ти ква ли фи ко ва ним да бу де члан де мо са и 
су бјек том нео гра ни че ног пра ва на то свој ство. Оба ве зу ју ће од лу ке 
тре ба да до но се са мо ли ца ко ја су тим од лу ка ма под врг ну та“, а „у 
од лу чу ју ћој фа зи до но ше ња ко лек тив них од лу ка сва ки гра ђа нин 
мо ра до би ти под јед на ку мо гућ ност да из ра зи сво је ми шље ње ко је 
ће се узе ти у об зир на исти на чин као и ми шље ње сва ког дру гог 
гра ђа ни на“.77) Са вре ме на дру штве на и про из вод на ор га ни за ци ја 
„мо ра да је ор га ни за ци ја јед на ких“ а не „ор га ни за ци ја „ше фа“ и 

73) Џо зеф Ф. Сти глиц, ци ти ра ни рад, стр. 138.

74) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, „Раз вој сво јин ских од но са у функ ци ји де мо кра ти за ци је по ли-
тич ких ин сти ту ци ја, Српскаполитичкамисао,2/2011.

75)  Pe ter F. Druc ker, ци ти ра ни рад, стр. 110-111.

76)  John Na is bitt, ци ти ра ни рад, стр. 257.

77)  Ро берт Дал, ци ти ра ни рад, стр. 202.
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„под ре ђе них“, мо ра „да је устро је на као еки па „са рад ни ка““,78) и 
„до бар вла дар је онај ко ме се ни име не зна“.79)

Где год су уво ђе ни об ли ци не по сред не де мо кра ти је има ли 
су за вид не ефек те. „Ва шинг тон је то ком ше зде се тих и се дам де се-
тих го ди на дру штве не те шко ће на сто јао ри је ши ти „од о зго“ и јед-
но о бра зно и тим је са мо по гор шао ста ње; но ло кал не су за јед ни це 
успје шно на ла зи ле но ва рје ше ња“.80) За то „моћ по ступ но, али си-
гур но пре ла зи с иза бра них за ступ ни ка на би ра че ко ји сво јим гла-
со ви ма, од но сно из рав ним из ја шња ва њем пу тем ло кал них ини ци-
ја ти ва и ре фе рен ду ма од лу чу ју о од ре ђе ном смје ру дје ло ва ња“. И 
док „на ци о нал ни по ли тич ки из бо ри по бу ђу ју све ма њи ин те рес, 
ра сте број љу ди ко ји гла са ју за ло кал не ини ци ја ти ве или ре фе рен-
ду ме – у не ким је под руч ји ма из но сио чак 75 до 80%“.81)

Као прет по став ка су штин ске де мо кра ти за ци је, упо ре до са 
гло бал ном цен тра ли за ци јом вр ши се ло кал на де цен тра ли за ци ја 
вла сти. У САД „ствар на по ли тич ка моћ с Кон гре са и пред сед ни ка 
пре ла зи на др жа ве, гра до ве, на се ља и су сед ства... Др жа ве су по-
ста ле нео ви сни је и са мо свој ни је у од но су на фе де рал ну вла ду, осо-
би то спрам фе де рал них за ко но дав них слу жби“.82) Слич ни про це си 
де цен тра ли за ци је од ви ја ју се и у дру гим раз ви је ним др жа ва ма, док 
се у не раз ви је ним зе мља ма под при ти ском гло бал них си ла по ли-
тич ка власт цен тра ли зу је да би би ла под ло жни ја њи хо вом ути ца ју.

Све ви ше се ши ри са мо и ни ци ја тив но ан га жо ва ње гра ђа на у 
за до во ља ва њу за јед нич ких по тре ба пу тем не вла ди них ор га ни за-
ци ја, не фор мал них гру па, пе ти ци ја. „Због сла бо сти вла да све та у 
раз во ју, не вла ди не ор га ни за ци је и гру пе за раз вој по ста ју све ути-
цај ни је... Про це њу је се да не вла ди не ор га ни за ци је чи је је се ди ште 
у бо га тим зе мља ма ди стри бу и ра ју зе мља ма у раз во ју око 6,4 ми ли-
јар де до ла ра“. 

На су прот не фор мал ном гру пи са њу у бор би за се бич не про-
фи тер ске ин те ре се,83) све ви ше се ши ри не фор мал но гру пи са ње у 
бор би за оп ште дру штве не и оп ште чо ве чан ске ин те ре се. Не фор-
мал ним гру пи са њем на до ме шта се и од су ство по ли тич ких стра на-

78)  Pe ter F. Druc ker, ци ти ра ни рад, стр. 61.

79)  Лао Це, на вод Ги Сор ма на, ци ти ра ни рад, стр. 5.

80)  John Na is bitt, ци ти ра ни рад, стр. 125.

81)  Исто, стр. 170 и 110.

82)  Исто, стр. 109.

83) „Аме ри ка је успоставилa de fac to свет ску вла ду ко ја деј ству је углав ном у тај но сти, под-
ри ва и иг но ри ше за ко ни то иза бра на те ла као што су Ме ђу на род ни суд и ОУН“. (Џе ре ми 
Фокс, ци ти ра ни рад, стр. 48).
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ка на пла не тар ном ни воу, ко је уоста лом и на на ци о нал ном ни воу 
„по сто је још са мо фор мал но“.84) За раз ли ку од стра на ка, ко је су 
пре о ку пи ра не соп стве ним ин те ре си ма, не фор мал не гру пе из ра жа-
ва ју аутен тич не ин те ре се сво јих гру па ци ја и за ла жу се за њи хо во 
оства ри ва ње, због че га су оне пра ви ве сни ци не по сред не де мо кра-
ти је. 

У бор би за пра вед ни је ме ђу на род не од но се обес пра вље ни 
на ро ди и гра ђа ни се мо ра ју и не фор мал но и фор мал но по ве зи ва ти, 
и са сво јим ини ци ја ти ва ма и зах те ви ма из ла зи ти на ме ђу на род ну 
сце ну. Ко смо по лит ски мо дел де мо кра ти је ко ји пре по ру чу је Деј вид 
Хелд, „пред ви ђа мо гућ ност уво ђе ња оп штег ре фе рен ду ма у ви ше 
на ци ја-др жа ва исто вре ме но – у слу ча је ви ма ка да је на стао су коб 
из ме ђу раз ли чи тих при о ри те та ко ји се од но се на при ме ну де мо-
крат ских пра ва или на раз ли чи те свр хе јав них из да та ка; ус по ста-
вља ње јед не не за ви сне скуп шти не де мо крат ских на ро да ко ју они 
не по сред но би ра ју и ко ја им је од го вор на“.85)

На тај на чин ло кал на са мо у пра ва се мо же ин те гри са ти и 
пре ра сти у пла не тар ну са мо у пра ву, кроз ко ју ће це ло чо ве чан ство 
од лу чи ва ти о соп стве ној суд би ни, па и о пла не тар ним осно ва ма 
ло кал не са мо у пра ве. Ти ме ће се ис кљу чи ти мо гућ ност да о суд-
бо но сним пи та њи ма чо ве чан ства, ру ко во де ћи се не ким про фи тер-
ским ин те ре си ма од лу чу ју по вла шће ни по је дин ци, стран ке или 
гру па ци је.
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DraganZ.Markovic

PROSPECTSOFLOCALGOVERNMENT
INTERMSOFGLOBALIZATION

Resume
Me tro po li ses are trying the ir best to ti de the un de ve lo ped as firm-

ly as pos si ble and to in te gra te them in to the glo bal system. The most 
po wer ful co un tri es, di rectly or thro ugh its cor po ra ti ons, ke ep the en ti-
re world un der the ir con trol. Cen tra list and glo ba list ten den ci es spread 
from na ti o nal to the pla ne tary le vel. By pla ne ti za tion of the so cial re-
pro duc tion flows, the na tion-sta te is be co ming less sig ni fi cant. En tan-
gled in the net of glo ba li za tion, the na tion-sta te fo und it self in a po si tion 
to dis pos sess and abo lish it self. The glo bal or der do esn’t to le ra te any 
in te gra tion ba sed on de moc ra tic prin ci ples which can not be un der its 
con trol. The re is no real equ a lity on the lo cal nor on the glo bal le vel. 
Eco no mic ine qu a li ti es are be ing up gra ded by the so cial and po li ti cal 
ine qu a li ti es. The for mally proc la i med rights are not be ing ef fec tu a-
ted and are al so of ten pre ven ted. The al ter na ti ve to the an ti de moc ra-
tic glo ba li za tion can be the cre a tion of a ge nu i ne de moc ra tic in ter na-
ti o nal com mu nity ba sed on ac tual equ a lity and free com mu ni ca tion of 
all pe o ples and ci ti zens of the world. But the de moc ra tic in ter na ti o nal 
com mu nity is not pos si ble wit ho ut the ge nu i ne de moc ra ti za tion wit hin 
the na ti o nal com mu ni ti es. Ge nu i ne de moc ra ti za tion im pli es the over co-
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ming of par toc racy and de ve lop ment of the system of di rect de moc racy 
which will be in the in te rest of the po pu la tion at lar ge. Lo cal eco nomy 
and lo cal go vern ment co uld over po wer glo ba list eco nomy thro ugh the 
de moc ra tic jo i ning of in de pen dent bu si nes smen and lo cal com mu ni ti es 
at all le vels ba sed on the so ci ally ex pe di ent and pro fi ta ble de ve lop ment 
pro gra mes. In stead of par li a men tary, the con tem po rary so ci ety ne eds 
di rect de moc racy as the in di spen sa ble con di tion of the high tech so cial 
re pro duc tion. Di rect de moc racy im pli es di rect par ti ci pa tion of all in te-
re sted ci ti zens in ma king bin ding de ci si ons for everyone. Lo cal go vern-
ment de cen tra li za tion is be ing per for med along with glo bal cen tra li za-
tion as an as sump tion of es sen tial de moc ra ti za tion. To a hig her ex tent 
the ci ti zens are en gan ging in sa tisfying the ir ne eds on the ir own ini ti a ti-
ve thro ugh non-go vern men tal or ga ni za ti ons, in for mal gro ups and pe ti-
ti ons. Un li ke the par ti es, which are pre oc cu pied by the ir own in te rests, 
in for mal gro ups ex press aut hen tic in te rests of the ir gro u pings and they 
plead for the ir ac hi e ve ment, and thus re pre sent ge nu i ne har bin gers of 
di rect de moc racy. In the strug gle for mo re just in ter na ti o nal re la ti ons 
the di sem po we red pe o ples and ci ti zens must con nect them sel ves both 
on for mal and in for mal man ner, and co me on to the in ter na ti o nal sce ne 
with the ir de mands. In that way the lo cal go vern ment can in te gra te and 
grow in to the pla ne tary go vern ment thro ugh which the en ti re hu ma nity 
will de ci de on its de stiny, in clu ding the pla ne tary ba sis of lo cal go vern-
ment. 
Key words: lo cal go vern ment, glo ba li za tion, de cen tra li za tion, de moc ra ti za-

tion, de moc ra tic ca pa ci ti es
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