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Сажетак
Овај рад кри тич ки раз ма тра раз ли чи те те о рет ске при сту пе 

фе но ме ну гло бал ног ци вил ног дру штва. То је на чин да се фор му-
ли ше од но сни ме та-ана ли тич ки ни во и пре ци зни је де фи ни ше ге-
не рал ни идеј ни про стор дис кур са гло бал ног ци вил ног дру штва. 
При мар на ана ли тич ка ин тен ци ја је иден ти фи ко ва ње спе ци фич них 
кон цеп ту ал них ди мен зи ја од но са из ме ђу ци вил ног дру штва и про-
це са гло ба ли за ци је. У скла ду са тим, рад ис тра жу је и ком по зи ци ју 
гло бал ног ци вил ног дру штва, ак ту ел не ин сти ту ци је, ор га ни за ци-
је и прак су гло бал ног гра ђан ског дру штва, те про бле ме гло бал ног 
гра ђан ства по ве за не са про бле ми ма ин клу зи је и екс клу зи је. Рад се 
за кљу чу је ди ску си јом о еман ци па тор ском по тен ци ја лу гло бал ног 
гра ђан ског дру штва.
Кључ не ре чи: гло бал но ци вил но дру штво, ци вил но дру штво, гло ба ли за-

ци ја.

УВОД

Мо жда ни ка да до са да у људ ској исто ри ји ни је по сто ја ла та-
ко ин тен зив на по тре ба, и за обич не љу де и за на уч ну за јед ни цу, да 
свет ко ји жи ви мо и ми сли мо бу де ствар ко ја се ти че сва ког по је-
дин ца, да се у јед ном све ту иден ти фи ку је ка ко „мој и ње гов“ та ко 
и „наш и њи хов“ свет. На рав но, ов де се ра ди о све ту као за јед-
нич кој пла не тар ној ства ри „гло бал ног де мо са“, но вој дру штве ној 
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ствар но сти, а не не кој ре стри ко ва ној, пар ти ку лар ној по став ци, ко ја 
пред ста вља је дан од мно го број них „ма њих људ ских (ин ди ви ду ал-
них или на ци о нал них) све то ва“ ко ји би да се на мет ну као „ши ри 
свет свих све то ва“. Тај „ши ри свет“ ни је син кре тич ки збир „ма њих 
све то ва“, већ хо ли стич ка це ли на са за себ ним и пот пу но но вим ква-
ли те ти ма, те са ја ком нор ма тив ном про јек ци јом етич ког ко ри го ва-
ња, пре ва зи ла же ња или ану ли ра ња што ве ћег де ла не пра вед но сти, 
не јед на ко сти и оту ђе ња „све та (си сте ма) ко ји се на пу шта“. Не ма 
сум ње да ака дем ски нај ин три гант ни ју ва ри јан ту за до во ља ва ња те 
по тре бе за са зна ва њем и при па да њем та ко схва ће ном „ши рем све-
ту“, пред ста вља кон цепт гло бал ног ци вил ног дру штва. Ме ђу тим, 
на стра ну иде ја о ње го вој ну жно сти за рад очу ва ња нај ва жни јих ли-
бе рал них вред но сти, ко је су угро же не по ли ти ком мо ћи и ра то ви ма 
или гло бал ном кон цен тра ци јом бо гат ства и мо ћи, те без об зи ра на 
чи ње ни цу да по јам гло бал ног ци вил ног дру штва још увек „те о рет-
ски ма гло вит“, ње го ви про по нен ти су убе ђе ни да гло бал но ци вил-
но дру штво по сто ји на на чин да до зво ља ва ем пи риј ске ана ли зе и 
етич ке де ба те. То мо же да ли чи на по ма ло чуд ну кон сте ла ци ју где 
се још увек не мо же „без остат ка“ зна ти шта је гло бал но ци вил но 
дру штво, већ са мо да гло бал но ци вил но дру штво по сто ји, да је сте, 
или по ма ло дру га чи је, али исто та ко симп то ма тич но, да ег зи сти ра 
дис курс гло бал ног ци вил ног дру штва, без об зи ра на то да ли се он 
за и ста по кла па са гло бал ним ци вил ним дру штвом. Та ко ће, за Ри-
чар да Фал ка, ко смо по лит ско гра ђан ство пред ста вља ти ода ност не-
ви дљи вој по ли тич кој за јед ни ци уте ме ље ној на на да ма и сно ви ма.1)

Ер го, нај ва жни ја чи ње ни ца ко ја иде на стра ну ем пи риј ског 
ре ги стро ва ња фе но ме на гло бал ног ци вил ног дру штва је сте ње го-
ва усло вље ност и за ви сност од ка рак те ри сти ка ак ту ел не свет ске 
ре ал но сти in to to. На и ме, оно што је ин тен зив ни је за по че то у по-
след њој тре ћи ни 20. ве ка, а што да нас мо же мо ре ги стро ва ти као 
ре ла тив но ста би ли зо ва но „гло бал ну кон стан ту“, је сте по ја вљи ва-
ње над на ци о нал не сфе ре дру штве не и по ли тич ке пар ти ци па ци је у 
ко јој гру пе гра ђа на, со ци јал ни по кре ти и по је дин ци ак тив но уче-
ству ју у раз ли чи тим фор ма ма ди ја ло га, де ба та и пре го во ра, ка ко 
кроз ме ђу соб не кон так те та ко и кроз кон так те са зва нич ним вла-
ди ним ин сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма. Ова кво ста ње, ван сва ке 
сум ње, има и сво је исто риј ско уте ме ље ње: (1) Ка то лич ка цр ква и 
Ислам већ ве ко ви ма има ју гло бал не аспи ра ци је по др жа не од но-
сном ми си о нар ско-док три нар ном де лат но шћу; (2) ко ло ни јал не 
им пе ри је су не сум њи во до при не ле про це су ини ци јал не гло ба ли-

1) Falk, R. A. OnHumaneGovernance:TowardsaNewGlobalPolitics. Po lity Press, Cam brid-
ge, 1995, стр. 211-212.
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за ци је, уз на по ме ну да бри тан ске ко ло ни је, за раз ли ку од, ре ци мо, 
шпан ских ко ло ни ја, ни су би ле чи сти про дукт осва јач ких по хо да 
већ, су, за хва љу ју ћи не др жав ним ини ци ја ти ва ма, би ле обе ле же не 
про то ком иде ја од цен тра ка пе ри фе ри ји и vi ce ver sa;2) (3) спе ци-
фич не ор га ни за ци је, по пут або ли ци о ни стич ког, анар хи стич ког или 
па ци фи стич ког по кре та, Цр ве ног кр ста, Пр ве и Дру ге Ин тер на ци-
о на ле, су та ко ђе ин кор по ри ра не у про то-фор му над на ци о нал ног 
(над-др жав ног) идеј ног ре зо но ва ња. Са да шња гло бал на ствар ност 
је, да кле, обе ле же на чи ње ни цом да су мно го број не ме ђу на род не 
ор га ни за ци је, раз ли чи те ве ли чи не и об ли ка де лат но сти, зна чај но 
про ши ри ле обим и/или пре у сме ри ле жи жу сво га при мар ног по ли-
тич ког ис по ља ва ња. Као по сле ди ца та кве кон сте ла ци је, еви дент но 
је да број ор га ни за ци ја, асо ци ја ци ја и по је ди на ца за ин те ре со ва них 
за функ ци о ни са ње на свет ском ни воу и кроз гло бал но де фи ни са не 
ор га ни за ци о не мо де ле ни ка да ни је био ве ћи, а да под руч је њи хо-
ве за ин те ре со ва но сти ни ка да ни је би ло ши ре и ком плек сни је. Не 
чу ди он да што се та гло бал на асо ци ја тив на ре во лу ци ја са кра ја 20. 
ве ка по сво ме зна ча ју мо же па ри ра ти успо ну на ци о нал не др жа ве са 
кра ја 19. ве ка.3) У том кон тек сту, за ана ли тич ко ела бо ри ра ње кон-
цеп та гло бал ног ци вил ног дру штва ва жни су кон цеп ти ци вил ног 
дру штва, из ко га је не дво сми сле но и про и за шао, и гло ба ли за ци је, 
за чи је се са гле да ва ње мо же ре ћи да још увек ни је на чвр стој осно-
ви, то јест да је оп те ре ће но са ви ше ра зно ли ких зна че ња.

КОНЦЕПТУАЛНАПОСТАВКА
САВРЕМЕНОГЦИВИЛНОГДРУШТВА

Сва ка ана ли тич ка ре тро спек ти ва са вре ме ног схва та ња ци-
вил ног дру штва, без об зи ра на афир ма циј ске или ал те ра циј ске 
ста во ве, мо ра кон ста то ва ти да је то је дан од оних ре ле вант них и 
аморф них пој мо ва ко ји фло ти ра ју у раз ли чи тим дис кур си ма са ја ко 
ши ро ким спек тром ин тер пре та тив них и по ли тич ких ко но та ци ја.4) 

2) Ke a ne, J.GlobalCivilSociety?Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2003, стр. 28.

3) Sa la mon, L. M. „The Ri se of the Non pro fit Sec tor“. ForeignAffairs, 73 (4), 1994, стр. 109.

4) О раз во ју кон цеп та гра ђан ског дру штва, ви ди Ke a ne, J. (ed.) CivilSocietyandtheState:
NewEuropeanPerspectives. Ver so, Lon don, 1988; Se lig man, A. B. TheIdeaofCivilSociety. 
Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 1992; Co hen, J. и Ara to A. CivilsocietyandPolitical
theory.MIT Press, Cam brid ge, 1992; Hall, J. A. (ed.) CivilSociety:Theory,History, Compa-
rison. Po lity Press, Cam brid ge, 1995; Ehren burg, J. CivilSociety:TheCriticalHistory ofan
Idea. New York Uni ver sity Press, New York,1999; Ro sen blum, N. i Post, R. (ed.) CivilSociety
andGovernment. Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 2002; Cham bers, S. и Kymlic ka W. 
(ed.) AlternativeConceptionsofCivilSociety.Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 2002; 
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За ми сао ци вил ног дру штва, су штин ски по сма тра но, пред ста вља 
амал гам ра зно вр сних кон цеп ци ја са ди фе рен ци ра ном исто риј ско-
дис кур зив ном по зи ци јом (ло ков ска, фер гу со нов ска, то кви лов ска, 
хе ге ли јан ска, марк си стич ка, грам ши јев ска итд.). У су прот но сти са 
ан тич ким схва та њем, где је фу зи о ни са но са цен тра ли зо ва ним др-
жав ним сред стви ма за уре ђе ње дру штва (иден ти фи ка ци ја гра ђан-
ског дру штва са по ли тич ком за јед ни цом или дру штвом), мо дер но 
ци вил но дру штво об је ди њу је две из у зет но ва жне иде је. Пр во, то је 
кон цепт ди фе рен ци ра ња сред ста ва за ре а ли за ци ју дру штве ног си-
сте ма, иде ја да со ци јал ни по ре дак мо же би ти до сег нут не по ли тич-
ким сред стви ма. Ова за ми сао сво је ко ре не има у сред ње ве ков ној 
хри шћан ској по ли тич кој ми сли, у ње ном ди хо том ном тре ти ра њу 
уте ме ље ња вла сти ка ко на по ли тич ком су ве ре ни те ту та ко и на Бо-
гу. Та кво по ла зи ште је из ме сти ло мо рал ну ва лен цу дру штве не ор-
га ни за ци је са по ли тич ког су ве ре ни те та на ре ли ги ју и им пли ци ра ло 
да раз ли чи ти до ме ни дру штва тре ба да има ју и раз ли чи та си стем-
ска на че ла. Дис кур зив на кли ца ди фе рен ци ја ци је је би ла пот пу но 
пре не брег ну та у те о рет ским опу си ма Хоб са и Бо де на, ко ји су сма-
тра ли да је су ве ре на по ли тич ка моћ глав на ин те гра тив на ди мен-
зи ја дру штва, а тек је Лок по но во ре ги стру је, те кон сти ту и ше њен 
мо дер ну ва ри јан ту пре ко ком би но ва ња са дру гом кључ ном иде јом 
по ве за ном са ци вил ним дру штвом - во лун та ри стич ком асо ци ја тив-
но шћу.

Те о рет ску по зи ци ју по ко јој је ци вил но дру штво дис тан ци-
ра на мо рал на зо на ме ђу соб них људ ских ре ла ци ја, под руч је ко је 
мо ра би ти за шти ће но од ин тер вен ци о ни зма др жа ве, раз вио је и 
ин тен зи фи ко вао у сво ме де лу Адам Фер гу сон. Ње го ва пер цеп ци-
ја гра ђан ског дру штва је ели ми ни са ла те о ло шку ком по нен ту и за-
ме ни ла је са апо стро фи ра њем со ци јал не и бе не во лент не при ро де 
чо ве ка, ко ји са мо тре ба да сле ди и апли ци ра сво је има нент не уну-
тра шње ква ли те те да би успе шно про ду ко вао мо рал ну сфе ру со ци-
јал не ин тер ак тив но сти. То квил је, из ме ђу оста лог, пр ви уви део да 
асо ци ја ци је мо гу да пред ста вља ју ал тер на тив ни мо да ли тет упра ве, 
та ко је по пр ви пут пла си ра но схва та ње по ко ме ци вил но дру штво 
мо же да ин вол ви ра у упра вља ње пре ко ло ги ке суп си ди јар но сти, да 
при ро да и обим од ре ђе ног дру штве ног про бле ма мо же би ти де фи-
ни са на пре ма сред стви ма и оби му ко лек тив ног ан га жма на. Та кве 
гра ђан ске ак тив но сти мо гу да ре ду ку ју ути цај цен тра ли зо ва них 
ин сти ту ци ја и омо гу ће кон тро лу др жав не мо ћи, што, опет, мо же 
да пред ста вља аде кват ну за шти ту плу рал но сти и јед на ко сти. Адам 

Па вло вић, В. Цивилнодруштвоидемократија. Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 
2004.
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Смит је за слу жан за пр ву си стем ску ана ли зу тр жи шта и иде ју да, 
уко ли ко др жа ви не до ста је моћ да обез бе ди со ци јал но аде кват не 
ин те гра тив не усло ве и ком по нен те, тр жи ште мо же на са свим за-
до во ља ва ју ћи на чин ор га ни зо ва ти дру штво. Ва жно је на по ме ну ти 
да је Адам Смит по зна вао ди стинк ци ју из ме ђу дру штва, под руч ја 
у окви ру ко га мо же да се ини ци ра, раз ви ја и аку му ли ра нај пле-
ме ни ти ја етич ка пер цеп ци ја и осе ћај ност, и тр жи шта, под руч ја 
за ду же ног за ин тен зи фи ка ци ју ин те ре са као да ле ко чвр шће ба зе 
со ци јал не ор га ни за ци је, на рав но, са да ле ко ма њом мо рал ном сен-
зи би ли зо ва но шћу.

На по кон, Хе гел је пр ви мо дер ни ми сли лац ко ји је ар ти ку ли-
сао са свим аутен тич но, те о рет ски до вр ше но, схва та ње ци вил ног 
дру штва. За Хе ге ла ци вил но дру штво пред ста вља ди мен зи ју етич-
ког жи во та, сфе ру ко ја се на ла зи из ме ђу при род не за јед ни це по-
ро ди це и уни вер зал ног мо рал ног жи во та др жа ве. Ње гов кон цепт 
ци вил ног дру штва на гла ша ва дез ин те гра ци о не дру штве не про це се 
ко ји се ја вља ју као по сле ди ца спон та но сти, не пред ви дљи во сти и 
не ста бил но сти тр жи шне еко но ми је. Ци вил но дру штво се, за раз-
ли ку од др жа ве као сфе ре уни вер зал ног ал тру и зма, по зи ци о ни ра 
као екс клу зив на сфе ра пар ти ку лар ног, област ко ју ка рак те ри ше и 
од ре ђу је уни вер зал ни его и зам. По ред све га, за Хе ге ла, ци вил но 
дру штво ипак има ка ко ин те гра тив не та ко и обра зов не ква ли те-
те, ко ји спре ча ва ју ње го ву ато ми за ци ју и пот пу ну ин ди ви ду а ли-
за ци ју. Ин сти ту ци је гра ђан ске вла сти шти те бла го ста ње и пра ва 
сва ког при пад ни ка ци вил ног дру штва, док кор по ра ци је обез бе ђу-
ју осе ћај при пад но сти, со ли дар но сти и при зна ва ња ин ди ви дуа у 
ком пе ти тив ном, раз мр вље ном и нар ци со ид ном еко ном ском окру-
же њу. Маркс је сле дио Хе ге ла у из јед на ча ва њу ци вил ног дру штва 
са еко ном ским кор пу сом (не мач ка син таг ма за гра ђан ско дру штво, 
bürger lic he Ge sellschaft, за пра во зна чи бур жо а ско дру штво и кон-
цеп ту ал но је по ве за на са на стан ком тр жи шта). Ме ђу тим, кри тич ко 
пре и спи ти ва ње Хе ге ло ве фи ло зо фи је до ве ло је Марк са до то га да 
ци вил но дру штво од ре ди као зо ну ко ја ре флек ту је еко ном ску не-
јед на кост, дру штве ну не прав ду и кла сну моћ. Ка пи та ли зам је си-
мул та но омо гу ћио ин ди ви ду а ма да се осло бо де фе у дал них од но са, 
али је кре и рао и ве ли ке еко ном ске не јед на ко сти и кла сну бор бу 
уну тар ци вил ног дру штва. По Марк су, гра ђан ско дру штво ин кор-
по ри ра се бич не ин те ре се и не га ран ту је мо рал но по на ша ње ко је 
во ди ка за јед нич ком до бру. Мо дел ко ји ма ни фе сту је ап сорп ци ју др-
жа ве у гра ђан ско дру штво и по ли тич ког жи во та у мо рал ни жи вот, 
уни тар ну ва ри јан ту де мо кра ти је уте ме ље ну на ви зи ји не из ди фе-
рен ци ра ног дру штва, код Марк са је оти шао ко рак да ље: гра ђан ски 
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ка па ци те ти за до но ше ње од лу ка тре ба да бу ду вра ће ни са али је-
на тив них ло ка ци ја уну тар др жа ве ко ја од у ми ре, јер су све ње не 
функ ци је пре у зе те од стра не сло бод не и де мо крат ски кон стру и са-
не асо ци ја тив не струк ту ре про из во ђа ча.

Кант је био и пр ви ко ји је ту ма чио гра ђан ско дру штво пре ко 
иде је јав не сфе ре као про сто ра где ин ди ви дуе, схва ће не као при-
ват не лич но сти, кроз раз ли чи то струк ту и ра не ин тер ак ци је кре и ра-
ју јав ну упо тре бу збир но фор му ли са них ин те ре са, зах те ва и раз ло-
га. Код ње га су сре ће мо и по јам уни вер зал ног ци вил ног дру штва. 
Сло бо да до сег ну та пре ко гра ђан ског дру штва по ста вље ног кроз 
функ ци је за ко на, по Кан ту, мо же би ти очу ва на са мо пре ко „ис ко ра-
ка“ у ви ши по ре дак: иде ја „фе де ра ци је љу ди“ зна чи да дру штве ни 
уго вор из ме ђу по је ди на ца ко ји са чи ња ва ју ци вил но дру штво мо ра 
би ти тран сфе ри ран на уго вор ме ђу др жа ва ма. За Грам ши је во схва-
та ње ци вил ног дру штва, по ко ме ци вил но дру штво пред ста вља не-
др жав ну и не-еко ном ску област со ци јал не ин тер ак тив но сти, мо же 
се ре ћи да је по ста ло пре ва лент ни ис хо ди шни мо ме нат у са вре ме-
ном при сту пу ци вил ном дру штву.5) По ње му, по јам гра ђан ског дру-
штва об у хва та (кул тур не) ин сти ту ци је (во лун та ри стич ке асо ци ја-
ци је, уни вер зи те те, ме ди је, цр кву итд.) ко је обез бе ђу ју про стор за 
за до би ја ње нор ма тив не ле ги тим но сти (или хе ге мо ни је) др жа ве и 
ка пи та ли стич ке кла се, пре ко со ци ја ли за ци је иде о ло ги је и вред но-
сти, те за до би ја ња оп штег (на род ног) кон сен зу са. Исто вре ме но, 
гра ђан ско дру штво ни је са мо про стор хе ге мо ни стич ке др жав не 
кон тро ле, већ и ме сто за по тен ци јал ну ре а ли за ци ју ан ти-хе ге мо ни-
стич ке кул ту ре, ин тен зи ва ног от по ра опре сив но сти др жа ве. Та ква 
кон јунк ци ја пред ста вља ини ци јал ни мо да ли тет иде је о то ме ка ко 
јав ност мо же да бу де дис пер зив ни, ши ро ко ин клу зив ни фе но мен 
и ка ко нор ма тив но ре гу ли са ње по ли ти ке мо же би ти на до бит ку од 
јав но ар ти ку ли са ног кри ти ци зма.

За Тал ко та Пар сон са, на ста ја ње ци вил ног дру штва је по ве-
за но са ди фе рен ци ја ци јом из ме ђу три ка те го ри је опе ра тив не ор-
га ни за ци је мо дер них дру штва: (1) нов цем ко ји функ ци о ни ше кроз 
тр жи ште; (2) ад ми ни стра тив ним пра ви ли ма ко ја су по др жа ва на 
пре ко при сил не мо ћи др жа ве; и (3) во лун та ри стич ким асо ци ја-
тив ним од но си ма де ло твор ним пре ко нор ма тив ног и дис кур зив-
ног ути ца ја.6) Слич но то ме, по Ха бер ма су, на су прот марк си стич кој 
тра ди ци ји, ин сти ту ци о нал ни ну кле ус са вре ме ног ци вил ног дру-

5) Ви ди Gram sci, A. SelectionsfromthePrisonNotebooksI/II. Law ren ce and Wis hart, Lon don, 
1971.

6) Par sons, T. TheSystemofModernSocietes.Pren ti ce-Hall, En gle wo od Cliffs, 1971, стр. 21-
26.
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штва пред ста вља ју не-вла ди не и не-еко ном ске ве зе и до бро вољ не 
асо ци ја ци је ко је учвр шћу ју ко му ни ка тив ну струк ту ру јав не сфе ре, 
гра ђан ско дру штво об у хва та мре жу асо ци ја ци ја и ин сти ту ци о на-
ли зо ва них дис кур са за ре ша ва ње пи та ња од оп штег ин те ре са уну-
тар гра ни ца ор га ни зо ва них јав них сфе ра.7) У скла ду са ли бе рал ном 
тра ди ци јом, ци вил но дру штво је одво је но од др жа ве и од ре ђу је се 
као сфе ра ауто ном них и во лун та ри стич ки ини ци ра них гру па и асо-
ци ја ци ја (удру же ња). У том кон тек сту, ко ри сти се као де скрип тив-
на иде ја за рад про це њи ва ња рав но те же из ме ђу др жав не вла сти и 
при ват них асо ци ја ци ја, ко је су не за ви сне од вла сти и ор га ни зо ва не 
од стра не по је ди на ца у сме ру за до во ља ва ња ин ди ви ду ал них ци ље-
ва. Осим ово га, из ли бе рал не пер спек ти ве, ци вил но дру штво има и 
не дво сми сле ни нор ма тив ни зна чај у сми слу да је иден ти фи ко ва но 
као под руч је лич не сло бо де и прав де. Ли бе рал на иде ја ци вил ног 
дру штва ин кор по ри ра и па ра докс да љу ди ко ји су су штин ски јед-
на ки у „по ли тич кој аре ни“ ни су јед на ки у „гра ђан ској аре ни“, за то 
што ци вил но дру штво до зво ља ва еко ном ске не јед на ко сти уну тар 
дру штва.8)

Иде ја гра ђан ског дру штва је сво ју ре а фир ма ци ју до жи ве ла 
то ком се дам де се тих и осам де се тих го ди на про шлог ве ка у цен трал-
ној и ис точ ној Евро пи и Ју жној Аме ри ци. Без об зи ра на чи ње ни цу 
да је у Ју жној Аме ри ци ин те лек ту ал на под ло га би ла марк си стич ке 
про ве ни јен ци је а у ис точ ној Евро пи ан ти-марк си стич ке, у оба слу-
ча ја кон цепт ци вил ног дру штва је ста вљен кон тра од ре ђе не фор ме 
ми ли тант них, дик та тор ских или ле во-то та ли тар них, по ли тич ких 
си сте ма. Ци вил но дру штво је у та квој кон јунк ци ји схва та но пре ко 
атри бу та ауто но ми је и са мо ор га ни зо ва ња, а на гла сак је ста вљен на 
не дво сми сле но се па ра ти са ње сфе ре гра ђан ског дру штва од др жа-
ве. Си мул та но са про це сом по тен ци ра ња гра ђан ског ор га ни зо ва ња 
и ње го ве ауто ном но сти, ци вил но дру штво је за до би ја ло и гло бал-
ну ди мен зи ју или атри бут гло бал но сти.9) На и ме, са јед не стра не, 
до шло је до по ве зи ва ња ис точ но-европ ских и ју жно-аме рич ких 
гра ђан ских ор га ни за ци ја са слич ним ор га ни за ци ја ма у дру гим др-
жа ва ма (на рав ни за шти те људ ских пра ва), ко је су им пру жи ле ка-
ко јав ну та ко и ма те ри јал ну по др шку, што је ре зул то ва ло при ти-
ском на вла де и ин сти ту ци је од но сних др жа ва. Са дру ге стра не, 
чи ње ни ца да су мно ге од ис точ но-европ ских и ју жно-аме рич ких 

7) Ha ber mas, J. BetweenFactsandNorms:ContributionstoaDiscourseTheoryofLawand
Democracy.Po lity Press, Cam brid ge, 1996, стр. 366-367.

8) Chand ho ke, N. StateandCivilSociety:ExplorationsinPoliticalTheory. Sa ge Pu bli ca ti ons 
In dia Ltd., New Del hi, 1995, стр. 189.

9)  Kal dor, M. „The idea of glo bal ci vil so ci ety“, InternationalAffairs, 79(3), 2003, стр. 586.
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др жа ва би ле пот пи сни це ака та из под руч ја ме ђу на род ног ре гу ли-
са ња људ ских пра ва је та ко ђе ко ри шће на као об лик при ти ска на 
ауто ри тар не ре жи ме. In nu ce, ме ђу на род ни ан га жман и по ве за ност 
су омо гу ћи ли ис точ но-европ ским и ју жно-аме рич ким гра ђан ским 
ор га ни за ци ја ма да ство ре аутен тич ни по ли тич ки про стор. Јед на од 
ка рак те ри сти ка ово га пе ри о да пред ста вља и те о рет ско ин си сти ра-
ње на иде ји о дис тан ци ра њу ци вил ног дру штва не са мо од др жа ве 
већ и од тр жи шта, те на гла ша ва ње уло ге ци вил ног дру штва за про-
ду бљи ва ње де мо кра ти је и про мо ви са ње дру штве не прав де.

Мо же се ре ћи да је ре пу бли кан ска те о рет ска ми сао, ма кар 
онај њен део ко ји је био ис про во ци ран де ша ва њи ма у цен трал ној 
и ис точ ној Евро пи, ука зи ва ла на то да се јав ни про стор по зи ци о-
ни ран ван др жа ве не мо ра тре ти ра ти са мо као не ка тран зи ци о на 
фа за усме ре на ка ре а ли за ци ји ли бе рал не де мо кра ти је, већ као иде-
а ли зо ва ни мо дел бу ду ћег раз во ја са вре ме не по ли ти ке. Ње но глав но 
кон цеп ту ал но на пре за ње је усме ре но ка суп сти ту ци ји ин сти ту ци-
о нал не струк ту ре мо дер не др жа ве са све том ствар ног жи во та ци-
вил ног дру штва (све том „па ра лел ног по ли са“ или „еле мен тар не 
ре пу бли ке“), про сто ром аутен тич ног гра ђан ског ан га жма на. Вац-
лав Ха вел, је дан од нај зна чај ни јих за го вор ни ка ове иде је, обра зла-
же ова кав при ступ тран спа рент ним рас це пом из ме ђу си стем ских 
ци ље ва пост-то та ли тар ног ауто ма ти зма, ма ни фе сто ва ног им пе ра-
ти ви ма ма сов ног по тро шач ког дру штва: кон фор ми змом, уни форм-
но шћу, ри гид ном ди сци пли ном и псе у до-жи во том, и ци ље ва ствар-
ног жи во та, есен ци јал но по ме ре ног ка: плу ра ли зму, мак си мал ном 
ува жа ва њу ин ди ви ду ал них раз ли чи то сти и ауто ном ном са мо кон-
сти ту и са њу и са мо ор га ни зо ва њу.10) Ци вил но дру штво се ба зи ра на 
су бјек ти ма ко ји не при па да ју не кој пре де фи ни са ној кла си љу ди, 
већ на они ма ко ји се са мо и ден ти фи ку ју у кон тек сту јав ног от по ра 
„по ли ти ци ма са“ то та ли та ри зу ју ћих ре жи ма. Де мар ка ци о на ли ни-
ја из ме ђу ауто ном ног и ауто ма ти зо ва ног гра ђа ни на је ка рак те ри-
стич на за сва ког по је дин ца, ко ји је си мул та но и жр тва и но си оц 
си сте ма.11)

In sum ma, ак ту ел не те о рет ске де скрип ци је и де фи ни ци је 
гра ђан ског дру штва упу ћу ју на по при лич но ши ро ку дис кур зив ну 
па ле ту ко ја об у хва та раз ли чи те кон цеп ту ал не са др жа је: (1) по ро-
ди це, за јед ни це, со ци јал не фор ма ци је за сно ва не на при ја тељ ству, 
со ли да ри стич ке ве зе за по сле них, во лун та ри стич ке и спон та не гру-

10) Ви ди Ha vel, V. PowerofPowerless.Hutchin son, Lon don, 1985.

11) Ibi dem, стр. 39.
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пе и по кре те;12) (2) са мо ге не ри шу ћи и са мо у пра вљач ки свет при-
ват них гру па и ин сти ту ци ја;13) (3) сфе ру дру штве не ин тер ак тив-
но сти ло ци ра ну из ме ђу еко но ми је и др жа ве, ком по но ва ну од зо на 
ин тим но сти, асо ци ја ци ја, со ци јал них по кре та и фор ми јав не ко му-
ни ка ци је;14) (4) све дру штве не гру пе ко је мо гу би ти схва ће не као 
во лун та ри стич ке и не при сил не, што ис кљу чу је не во лун та ри стич-
ке ре ла ци је ка рак те ри стич не за по ро ди цу и др жа ву (чак и кад ње на 
ле ги тим ност по чи ва на са гла сно сти гра ђа на);15) (5) скуп фор мал но 
и не фор мал но ор га ни зо ва них дру штве них ак тив но сти ко је су по-
ли тич ки ре ле вант не, али ни су уте ме ље не на по ро ди ци и срод ству, 
еко ном ској про из вод њи и раз ме ни, те на др жа ви;16) (6) област у 
окви ру ко је су асо ци ја тив не во лун та ри стич ке ре ла ци је пре ва лент-
не и ко ја је по зи ци о ни ра на као раз ли чи та од до ме на ор га ни зо ва-
них пре ко тр жи шта и др жа ве, те опе ра тив на и функ ци о нал на ван 
под руч ја где су би о ло шке ве зе и ин тим ност пре до ми нант ни;17) (7) 
ам би ци о зни про је кат ре струк ту и ра ња дру штва, по ли ти ке и кул ту-
ре на на чин ко ји до зво ља ва јед на ке шан се, де мо крат ску пар ти ци-
па ци ју, ин ди ви ду ал ну сло бо ду и дру штве но са мо ор га ни зо ва ње, а 
под усло ви ма ми ра, огра ни че не вла сти, дру штве ног бла го ста ња 
и фун да мен тал не ци ви ли зо ва но сти;18) и (8) сфе ру со ли дар но сти у 
окви ру ко је се по сте пе но де фи ни ше и до не кле осна жу је од ре ђе ни 
вид уни вер за ли зу ју ће за јед ни це, мо де ли ра не пре ко се та по себ них 
ин сти ту ци ја и пре по зна тљи ве по исто риј ски де фи ни са ним ин тер-
ак тив ним прак са ма (по пут: ци вил но сти, јед на ко сти, кри тич но сти 
или ре спек то ва ња).19)

Ин те ре сант но је да у по ли тич ком во ка бу ла ру да на шњи це 
мо же мо сре сти раз ли чи те тер ми не ко ји же ле да на овај или онај 
на чин (струк тур но) спе ци фи ку ју фе но мен, по чев од, нај ста ри јег 

12) Wol fe, A. WhoseKeeper?Uni ver sity of Ca li for nia Press, Ber ke ley, 1989, стр. 20.

13) Selz nick, P. TheCommunitarianPersuasion. Wo o drow Wil son Cen ter Press, Was hing ton, 
2002, стр. 44.

14) Co hen, J. i Ara to A. CivilsocietyandPoliticaltheory. op cit., стр. IX

15) Wal zer, M. „Equ a lity and Ci vil So ci ety”, у Cham bers, S. и Kymlic ka W. (ed.) Alternative
ConceptionsofCivilSociety, Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 2002, стр. 35.

16) Ru esche meyer, D. „The Self-or ga ni sa tion of So ci ety and De moc ra tic Ru le”, u Ru esche meyer, 
D., Ru esche meyer, M. и Wit trock, B. (ed.) ParticipationandDemocracyinEastandWest. 
M.E. Shar pe, Ar monk, 1998, стр. 18.

17) War ren, M. E. DemocracyandAssociation. Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 2001, стр. 
57.

18) Ci So Net (Euro pean Ci vil So ci ety Net work) TowardsaEuropeanCivilSociety (proposalde-
scriptionfortheEU), WZB (So cial Sci en ce Re se arch Cen ter Ber lin), Ber lin, 2002, стр. 3.

19) Ale xan der, J. C. „In tro duc tion“ у Ale xan der, J. C. (ed.)RealCivilSocieties,Sa ge, Lon don, 
1998, стр. 7.
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и нај зна чај ни јег- ци вил но дру штво, пре ко, но вих со ци јал них по-
кре та, не-вла ди них ор га ни за ци ја, не-за-про фит асо ци ја ци ја или 
не-про фит них асо ци ја ци ја, па, све до, при ват них во лун та ри стич-
ких гру па, ин тер на ци о нал них удру же ња син ди ка та као и ин те гра-
тив них по ли цен трич них не и де о ло шких мре жа. Ци вил но дру штво 
пред ста вља онај кључ ни по јам, ну кле ус кон цеп ту ал но-те о риј ског 
раз у ме ва ња ова квих об ли ка гра ђан ског ор га ни зо ва ња и по ве зи ва-
ња (ма да, при ме ра ра ди, те шко да се не ки африч ки или азиј ски 
фе ми ни стич ки по крет мо же ла ко до ве сти у ве зу са Фер гу со но вим 
или Хе ге ло вим по и ма њем ци вил ног дру штва), док мно ги оста ли 
тер ми ни уно се га ли ма ти јас, не си гур ност и не сла га ње у ве зи ње-
го вог пре ци зног са др жај ног од ре ђе ња и не сум њи во мно го стра не 
ак ту ел но сти и ко ри сно сти. Је дан од нај и зра же ни јих про бле ма у 
окви ру де фи ни са ња опе ра ци о нал не струк ту ре ци вил ног дру штва 
је сте упо тре ба тер ми на чи ја пар ци јал на екви ва лен ци ја ни ка да ни је 
би ла ефи ка сно и аде кват но ис тра же на. Под тим тер ми ни ма под-
ра зу ме ва мо: не вла ди не ор га ни за ци је, до бро вољ не асо ци ја ци је, 
не про фит ни сек тор, ху ма ни тар не ор га ни за ци је, до бро твор на дру-
штва и тре ћи сек тор. У за ви сно сти од то га ко их ко ри сти и за ко ју 
свр ху, по бро ја ни тер ми ни мо гу да укљу чу ју или не укљу чу ју син-
ди ка те, тр го вач ке ор га ни за ци је, про фе си о нал на удру же ња, ле гал-
но не и ден ти фи ко ва не, чак и иле гал не, ор га ни за ци је ка кве су, на 
при мер, кри ми нал ни кру го ви.

Да би што пре ци зни је од ре ди ли са вре ме ни трет ман ци вил-
ног дру штва, мо жда је ме то до ло шки нај бо ље пр во де фи ни са ти шта 
ак ту ел но ци вил но дру штво ни је. Та ко по зи ци о ни ра но не га тив но 
де фи ни са ње не ће по мо ћи у ње го вом ком плет ном са гле да ва њу али 
ће, у крај њој ин стан ци, ја сни је од ре ди ти ње го ве гра ни це и по ло-
жај у окви ру мо дер них по ли тич ких си сте ма. Као пр во, ци вил но 
дру штво, да кле, си гур но не мо же би ти иден ти фи ко ва но са др жа-
вом: оно је не-офи ци јел ни и не-вла дин сек тор. Гру пе, ор га ни за-
ци је, удру же ња или асо ци ја ци је ко је са чи ња ва ју кор пус ци вил ног 
дру штва не пот па да ју под др жав ну апа ра ту ру (ова ко по ста вље ни 
кри те ри јум би сва ка ко ану ли рао по ли тич ке пар ти је као ре ле вант ну 
си стем ску фор ма ци ју ци вил ног дру штва). До дат ну за бу ну уно се 
не-офи ци јел не ор га ни за ци је фи нан си ра не од стра не др жа ве, екс-
тер не аген ци је ко је по ма жу функ ци о ни са њу др жа ве као и мул ти ла-
те рал не ин сти ту ци је за ду же не за по сма тра ње, фор му ла ци ју и им-
пле мен та ци ју од ре ђе не по ли ти ке. По ред све га, по сто ји ге не рал ни 
кон сен зус да се ци вил но дру штво на ла зи ван до ма ша ја и кон тро ле 
зва нич не др жав не по ли ти ке. Као дру го, ци вил но дру штво не мо-
же би ти иден ти фи ко ва но са тр жи штем: оно је не-про фит на област. 
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Исти не ра ди, ни ов де гра ни ца ни је ја сно и ап со лут но по ву че на. 
Мно ге ин тер на ци о нал не ком па ни је осни ва ју и ор га ни зу ју не-про-
фит на удру же ња са мо да би но си ла њи хо ва кор по ра тив на име на, 
мно ге не-про фит не ор га ни за ци је као вид сво га ис по ља ва ња има ју 
и ак тив но сти ко је до но се од ре ђе не фи нан сиј ске при хо де ко ји се 
ко ри сте за њи хо ву при мар ну де лат ност. И по ред ових гра нич них 
слу ча је ва, по мо ме ми шље њу, оста је као „апри ор на чи ње ни ца“ да 
је ци вил но дру штво на чел но с ону стра ну при ват ног сек то ра тр жи-
шне еко но ми је (о че му ће ка сни је би ти ви ше ре чи).

По зи тив но де фи ни са ње мо дер ног ци вил ног дру штва би мо-
гли, да кле, за по че ти ње го вим од ре ђе њем као ауто ном ног тре ћег 
сек то ра, по ред др жа ве и тр жи шта, ко ји у се бе укљу чу је ка ко раз не 
ти по ве и вр сте гру па, ор га ни за ци ја, удру же ња и асо ци ја ци ја, та ко и 
ин ди ви ду ал не еле мен те ис по ља ва ња и ак тив но сти уну тар кор пу са 
ци вил ног дру штва. Ци вил но дру штво под ра зу ме ва ве ли ки сте пен 
раз ли чи то сти по пи та њу: (1) са ста ва -мо дер но ци вил но дру штво 
укљу чу је ши ро ки спек тар нај ра зли чи ти јих ор га ни за ци ја са ши ро-
ким оби мом кон сти ту ци о них прин ци па: ака дем ске ин сти ту ци је, 
по слов не асо ци ја ци је, ко му нал не ор га ни за ци је, ра зна фор ме ор га-
ни зо ва ња за шти те по тро ша ча, раз вој но-ко о пе ра ци о не гру пе, гру-
пе за за шти ту чо ве ко ве око ли не, ло би је, фон да ци је, удру же ња за 
за шти ту људ ских пра ва, по љо при вред не асо ци ја ци је, син ди кал не 
уни је, про фе си о нал не асо ци ја ци је, ре ли ги о зне ин сти ту ци је, раз-
не мре же за за шти ту жен ских и омла дин ских пра ва итд.; (2) на чи-
на ор га ни зо ва ња и кон сти ту и са ња - са вре ме но ци вил но дру штво 
укљу чу је фор мал но кон сти ту и са не и офи ци јел но ор га ни зо ва не 
гру пе, асо ци ја ци је и удру же ња као и не фор мал не об ли ке ор га ни-
зо ва ња (раз ли чи те кул ту ре има ју раз ли чи та схва та ња о оно ме шта 
се мо же озна чи ти као ор га ни за ци ја), што под ра зу ме ва и раз ли ко ва-
ње у ин тер ним ор га ни за ци о но-кон сти ту ци о нал ним прин ци пи ма: 
не ке асо ци ја ци је ци вил ног дру штва су уни тар не (цен тра ли зо ва ни 
ен ти те ти), не ке ор га ни за ци је функ ци о ни шу на фе де рал ном прин-
ци пу та ко да од ре ђе не гра не ор га ни за ци је ужи ва ју од ре ђе ни ни во 
ауто но ми је, не ка удру же ња су ко а ли ци је без ко ор ди на ци о ног те ла, 
док код не ких по сто ји ла ба ва мре жа ко ја обез бе ђу је по вре ме не, ли-
ми ти ра не и не ре гу лар не кон так те; (3) ка па ци те та - од ре ђе не асо-
ци ја ци је рас по ла жу са ја ким фи нан сиј ским из во ри ма док се дру ге 
бо ре за оп ста нак (че сто без ика квих ма те ри јал них сред ста ва), не ке 
укљу чу ју до ста чла но ва, фон до ва, об у че ног осо бља, кан це ла риј-
ског про сто ра, ко му ни ка ци о не тех но ло ги је и ба зе по да та ка, не ке 
гра ђан ске ор га ни за ци је има ју ја сну ви зи ју и вред но сну ори јен та ци-
ју по др жа ну ви со ко ква ли тет ним ана ли за ма и ви со ко де фи ни са ним 
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кам па ња ма са се том сим бо ла и тер ми на ко ји мо же да мо би ли ше ве-
ли ки број гра ђа на, дру ге не мо гу да рас по ла жу са та квим људ ским 
и иден ти фи ка ци о ним ка пи та лом, не ка те ла ци вил ног дру штва мо-
гу да оства ре бли ске ве зе са елит ним по ли тич ким кру го ви ма док 
су дру га пот пу но ис кљу че на из ета бли ра них цен та ра мо ћи; (4) так-
ти ке - мно ге гру пе ди рект но ло би ра ју офи ци јел не аген ци је и тр жи-
шне ак те ре, дру ге на гла ша ва ју мо би ли за ци ју јав но сти пре ко сим-
по зи ју ма, ми тин га, пе ти ци ја и бој ко та, не ке по тен ци ра ју ути цај на 
емо ци о нал ни склоп јав но сти (фо то гра фи је, му зи ка, фил мо ви итд.) 
док дру ге ви ше ан га жу ју ин те лек ту ал не ни вое јав но сти (пу бли ка-
ци је, ста ти сти ка, сим по зи ју ми итд.), не ке по ку ша ва ју да ко ри сте 
ма сов не ме ди је док дру ге пре фе ри ра ју кон такт „ли це у ли це“, не ке 
ор га ни за ци је у ве ли кој ме ри ко ри сте Ин тер нет док дру ге уоп ште 
ни су ни по ве за не са cyber spa ce-ом, не ке асо ци ја ци је сво је зах те ве 
оства ру ју кроз са рад њу са јав ним вла сти ма и тр жи шним ак те ри ма 
док дру ге има ју ан та го ни стич ки став и од би ја ју би ло ка кав аран-
жман са ета бли ра ним цен три ма мо ћи; (5) ци ље ва де ло ва ња - из 
ове по зи ци је мо же мо раз ли ко ва ти кон фор ми стич ке, ре фор ми стич-
ке и ра ди кал не гра ђан ске асо ци ја ци је (ма да је ге не рал на ди стинк-
ци ја ва жна, у оп сер ва ци ји њи хо вог прак тич ног де ло ва ња ли ни ја 
раз гра ни че ња мо же по ста ти за ма гље на): (а) под ком фор ми сти ма 
мо же мо да од ре ди мо оне гра ђан ске гру пе ко је тра же по твр ђи ва ње 
и по ја ча ва ње по сто је ћих нор ми (по слов ни ло би ји, про фе си о нал не 
асо ци ја ци је, фон да ци је итд.); (б) под ре фор ми сти ма мо же мо да од-
ре ди мо оне гра ђан ске ен ти те те ко ји же ле да ко ри гу ју све оно што 
ви де као ма ну у по сто је ћим по ли тич ким ре жи ми ма (ака дем ске ин-
сти ту ци је, гру пе за људ ска пра ва, асо ци ја ци је син ди ка та итд.); (ц) 
под ра ди ка ли ма мо же мо да од ре ди мо гра ђан ске асо ци ја ци је ко је 
за циљ има ју про ме ну дру штве ног по рет ка, овај део мо дер ног гра-
ђан ског дру штва нај че шће се под во ди под тер мин со ци јал ни по-
кре ти (ов де тре ба на гла си ти раз ли ку из ме ђу свр хе и ци ља, би ло би 
по гре шно прет по ста ви ти да ло би ра ње и ко ла бо ра ци ју са вла сти ма 
ауто мат ски им пли ци ра кон фор ми стич ки про грам, и обр ну то: да, 
ре ци мо, улич не де мон стра ци је или од би ја ње са рад ње са офи ци јел-
ним аген ци ја ма ауто мат ски им пли ци ра ју ра ди кал не ви зи је).

ГЛОБАЛИЗАЦИЈАИГРАНИЧНИПРИНЦИПИ
ГЛОБАЛНОГЦИВИЛНОГДРУШТВА

Но ва тер ми но ло ги ја по ве за на са пој мом гло ба ли за ци је се 
раз ви ја у за ви сно сти од ди на ми ке про ме на у кон крет ним со ци јал-
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ним ре ла ци ја ма (по сто ји уоч љи во ана ли тич ко не сла га ње у ве зи са 
при ро дом, оп се гом, пе ри о ди за ци јом и сме ро ви ма тих про ме на).20) 
Та ко, по Деј ви ду Хел ду, гло ба ли за ци ја пред ста вља про цес или сет 
про це са ко ји ова пло ћу ју про ме не у про стор ној ор га ни за ци ји дру-
штве них ре ла ци ја и тран сак ци ја, ева лу и ра них пре ко екс тен зи те та, 
ин тен зи те та, бр зи не и ути ца ја у ге не ри са њу тран скон ти нен тал ног 
и ме ђу ре ги о нал ног (мре жног) цир ку ли са ња ак тив но сти, ин тер ак-
ци ја и упра жња ва ња мо ћи.21) И по ред све га, мо же мо кон ста то ва ти 
пет оп штих ме ста ко ја пре ци зни је од ре ђу ју мо гу ће ин тер пре та ци је 
тер ми на гло ба ли за ци ја: (1) под гло ба ли за ци јом се че сто под ра зу-
ме ва ин тер на ци о на ли за ци ја - ин тен зив на ин тер ак ци ја, ме ђу за ви-
сност и ко ор ди ни ра ност у де ло ва њу од ре ђе них на ци о нал них дру-
штве них је ди ни ца; (2) гло ба ли за ци ја об у хва та и ли бе ра ли за ци ју 
- кон цепт отво ре не пла не те без ика квих ре стрик ци ја и огра ни че ња; 
(3) гло ба ли за ци ја озна ча ва и про цес уни вер за ли за ци је - из те пер-
спек ти ве гло бал ни фе но мен је пла не тар но све при сут ни фе но мен; 
(4) гло ба ли за ци ја се иден ти фи ку је и са ве стер ни за ци јом или аме-
ри ка ни за ци јом- трен дом ши ре ње си сте ма вред но сти по тро шач ке 
кул ту ре; (5) гло ба ли за ци ја се схва та и као де те ри то ри ја ли за ци ја 
- пла не тар не ре ла ци је ства ра ју дру штве ни про стор ко ји на ди ла зи 
по зи тив ну те ри то ри јал но-по ли тич ку ге о гра фи ју ства ра ју ћи је дан 
са свим не за ви сан фе но мен ко ји мо же мо од ре ди ти као со ци јал ну 
над те ри то ри јал ност.22) Од свих по бро ја них ни воа у пер цеп ци ји 
гло ба ли за ци је са мо за по след њи мо же мо ре ћи да раз два ја крај 20. 
ве ка од оста лих епо ха. На рав но, би ло би пре те ра но и на уч но пре-
тен ци о зно ре ћи да је на ци о нал на те ри то ри јал на ге о гра фи ја пот пу-
но из гу би ла на ва жно сти, то је и раз лог за што се ко ри сти тер мин 
гло ба ли за ци ја уме сто син таг ме „ком плет но гло ба ли зо ва ни свет“. 
Из ме ђу оста лог, те ри то ри јал ност и да ље сна жно ути че на ми гра-
ци је, наш осе ћај иден ти те та и за јед ни штва, на тр жи ште од ре ђе них 
про из во да итд. 

По сто је три ва жна раз ло га због ко јих је нео ло ги зам гло бал но 
ци вил но дру штво аде кват ни ји од ње го вог нај че шће упо тре бља ва-

20) Ви ди Hirst, P и Thom son, G. Globalization inQuestion:TheInternationalEconomyandthe
PossibilitiesofGovernance. Po lity Press, Cam brid ge, 1996; Held, D. et al. GlobalTransfor-
mations.Politics,Economic,andCulture.Stan ford Uni ver sity Press, Stan ford, 1999; Wo ods, 
N. (ed.) ThePoliticalEconomyofGlobalization. Mac mil lan Press, Lon don, 2000; Sin cla ir, T. 
J. (ed.) GlobalGovernance:CriticalConceptsinPoliticalScience.Ro u tled ge, Lon don, 2003; 
Held, D. „At the Glo bal Cros sro ads: The End of the Was hing ton Con sen sus and the Ri se of 
Glo bal So cial De moc racy?“ Globalizations,2(1), 2005, стр. 95-113.

21) Held, D. et al. GlobalTransformations.Politics,Economic,andCulture. op. cit., стр. 16.

22) Schol te, J. A. Globalization:ACriticalIntroduction. Pal gra ve Mac mil lan, Ba sing sto ke, 2000, 
стр. 15-16.
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ног пан да на тран сна ци о нал но ци вил но дру штво. Као пр во, тер мин 
тран сна ци о нал но ци вил но дру штво не пот пу но и не пре ци зно ука-
зу је на обим и са др жај фе но ме на, не из ра жа ва и не тре ти ра ко му-
ни ко ло шко-тех но ло шки раз вој ци ви ли за ци је (ка рак те ри сти чан за 
по след њих два де сет го ди на) као њен би тан ква ли тет. Да би не што 
мо гло да се озна чи као тран сна ци о нал но, до вољ но је да се схва ти 
као од нос из ме ђу две су сед не на ци је: из тог угла ци вил но дру штво 
је тран сна ци о нал но већ ви ше од 200 го ди на. Као дру го, са ме то-
до ло шке тач ке гле ди шта са мо по јам гло бал ног ци вил ног дру штва 
мо же би ти пан дан пој му гло ба ли за ци је (оба пој ма ука зу ју на не до-
вр ше не со ци јал но-еко ном ске про це се). Ако у фор мал ној де мо кра-
ти ји са мо не ка од ње них ис по ља ва ња за ви се од од ре ђе них функ-
ци о нал них ни воа др жа ве, док се раз ли чи те еко ном ске, по ли тич ке 
и кул тур не ак тив но сти по ка зу ју као гло бал не, он да са мо гло бал но 
ци вил но дру штво мо же да по ну ди оквир за аде кват но ре пре зен то-
ва ње оп штих и по је ди нач них гра ђан ских ин те ре са. На кра ју, гло-
бал но ци вил но дру штво у се би об је ди њу је и нор ма тив не ин тен ци-
је, на исти онај на чи на ко ји пој му „људ ска пра ва“ да је уни вер зал ни 
ко но та тив ни фор мат, „гра ђан ским пра ви ма“ гло бал но ци вил но 
дру штво пла си ра те жње да се до сег не и ак ти ви ра гра ђа нин без об-
зи ра на ње го ву те ри то ри јал ну „пре ди спо ни ра ност“ и да му се омо-
гу ћи да ми сли, осе ћа и де ла као гло бал ни гра ђа нин.

Без об зи ра на екс пан зи ју гло бал ног ци вил ног дру штва без 
ег зи стен ци је не ке фор ме гло бал не др жа ве,23) по сто ји ја ко ма ло рас-
пра ва у ли те ра ту ри о гло бал ном ци вил ном дру штву ко је се ба ве 
ло ку сом и оби мом гло бал не упра ве. То је за пра во до ве ло до то га да 
по сто је и од ре ђе на ста но ви шта ко ја не при зна ју по сто ја ње гло бал-
ног ци вил ног дру штва, јер је ди но ме сто ко је ли чи на гло бал но ци-
вил но дру штво пред ста вља по ље ме ђу соб них од но са оних др жа ва 
где је гра ђан ско дру штво већ уста но вље но на ло кал ном ни воу.24) 
У том сми слу, тер мин гло бал но ци вил но дру штво би тре бао би-
ти за ме њен са не ким дру гим тер ми ном ко ји би спре чио не же ље ни 
се ман тич ки и иде о ло шки са др жај и пој мов ну не ко зи стент ност. За 
раз ли ку од ви ше фор мал не ди стинк ци је тран сна ци о нал но ци вил но 
дру штво - гло бал но ци вил но дру штво, пред ла га но је да се по јам 
гло бал но ци вил но дру штво за ме ни са пој мом свет ско дру штво.25) 
Би ло ка ко би ло, по сто је ства ри ко је се не мо гу ис ка за ти пој мом 

23) Ke a ne, J. „Glo bal Ci vil So ci ety?“ у An he i er, H., Gla si us, M. и Kal dor, M. (ed.) GlobalCivil
Society2001. op. cit., стр. 36.

24) Brown, C. „Co smo po li ta nism,World Ci ti zen ship and Glo bal Ci vil So ci ety“, op. cit., стр. 22.

25) Meyer, J. W. et al. „World So ci ety and the Na tion Sta te“, American Journal of Sociology
103(1), 1997, 144–181.
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свет ско дру штво. Не са мо да гло бал но ци вил но дру штво кон сти ту-
и ше гло бал но као упра вљив до мен, оно ма ни фе сту је и мо гућ ност 
за ви ше ин клу зив ну по ли тич ку за јед ни цу пре не ту на про стор ван 
пар ти ку лар них др жа ва и да је ле ги ти ми тет над на ци о нал ним и не-
вла ди ним ор га ни за ци ја ма ко је упра вља ју у ње го во име.

Ти по ло ги ја гло бал ног ци вил ног дру штва Ме ри Кал дор под-
ра зу ме ва пет ва ри јан ти са ана лог ним раз у ме ва њем са вре ме ног 
ста ња гло ба ли за ци је.26) Нај ста ри ја ва ри јан та, де ри ви ра на из тра ди-
ци о нал ног по и ма ња ци вил ног дру штва, за сно ва на је на иде ји „so-
ci e tas ci vi lis“ и ти че се фор ма ци је на за ко ну за сно ва них др жа ва и 
дру шта ва у ко ји ма су на си ље и ар би трар на вла да ви на зна чај но ре-
ду ко ва ни. Та ква (кан тов ска) по став ка, у са вре ме ном кон тек сту, као 
глав ни за да так ви ди ства ра ње ко смо по лит ског по рет ка или свет-
ске др жа ве. За за го вор ни ке “ко смо по лит ске де мо кра ти је”, ка кав је 
Хелд, мо гло би се ре ћи да при па да ју овој стру ји, док се не до ста так 
свет ске др жа ве тре ти ра као ин ди ка тор не до вр ше но сти и не функ-
ци о нал но сти гло бал ног ци вил ног дру штва.27) Дру га вер зи ја, ко ја се 
осла ња на тра ди ци о нал ни пред ло жак, ма те ри ја ли зо ва на је у иде ји 
“бур жу о а ског дру штва”, у тр жи шно-еко ном ској ви зи ји ци вил ног 
дру штва шкот ског Про све ти тељ ства, док се као ње ни са вре ме ни 
про по нен ти мо гу озна чи ти Ер нест Гел нер и Џон Кин. Ова кон цеп-
ци ја ци вил ног дру штва код пре но ше ња на гло бал ни ни во об у хва та 
све аспек те гло бал ног раз во ја од о здо и ван др жа ва и ме ђу на род них 
по ли тич ких ин сти ту ци ја, укљу чу ју ћи тран сна ци о нал не кор по ра-
ци је, гло бал ну кул ту ру, ми гра ци је итд.28)

Тре ћа, „ак ти ви стич ка“, ва ри јан та, са ко јом се по и сто ве ћу-
је и Ме ри Кал дор, на пу шта тра ди ци о нал ну ма три цу и ви ше ко-
ре спон ди ра са ак ту ел ним раз во јем пој ма. Она је у ко ре ла ци ји са 
кон цеп том гра ђан ског дру штва ка рак те ри стич ним за ње го во, го ре 
спо ме ну то, ин тен зив но ожи вља ва ње у ис точ ној Евро пи и Ју жној 
Аме ри ци то ком се дам де се тих и осам де се тих го ди на про шлог ве-
ка.29) Ма да не ин кор по ри ра тр жи шне ин сти ту ци је, ова ва ри јан та је 
за др жа ла од ре ђе ну до зу кри тич но сти пре ма на ци о нал ним и гло-
бал ним тр жи шним ре ла ци ја ма. Пре не се на на пла не тар ни ни во, 
усред сре ђе на је на (ха бер ма сов ску) јав ну сфе ру ком по но ва ну од 

26) Kal dor, M. GlobalCivilSociety:AnAnswertoWar. Po lity Press, Cam brid ge, 2003, стр. 6-12.

27) Ви ди Held, D. и Ar chi bu gi, D. (ed.) CosmopolitanDemocracy:AnAgendaforaNewWorld
Order. Po lity Press, Cam brid ge,1995. и Brown, C. „Co smo po li ta nism,World Ci ti zen ship and 
Glo bal Ci vil So ci ety“, CriticalReviewofInternational SocialandPoliticalPhilosophy, 3(1), 
2000, стр. 7-26.

28) Kal dor, M. GlobalCivilSociety:AnAnswertoWar. op. cit., стр. 8.

29) Ibi dem, стр. 11.
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тран сна ци о нал них мре жа, по пут Gre en pe a ce-а и Am nesty In ter na ti-
o nal-а, гло бал них дру штве них по кре та, те ак тив но сти и фи ло зо фи-
је по ве за них са људ ским пра ви ма и ен ви ро мен та ли змом. Сле де ћа, 
„нео ли бе рал на“, ва ри јан та, за ко ју се мо же ре ћи да је на след ник ва-
ри јан те „бур жо а ског дру штва“, од ра жа ва са вре ме ну фор му ка пи-
та ли стич ке гло ба ли за ци је и зна чај но је ма ње кри тич на по пи та њу 
ути ца ја на дру штво. Две нај бо ље фор ме за про мо ви са ње ово га ти па 
ци вил ног дру штва су: ши ре ње сло бод не тр го ви не и ми ни мал но ре-
гу ли са ње еко ном ских ак тив но сти. Ци вил но дру штво пред ста вља 
под руч је до бро вољ них и при ват них ини ци ја ти ва ко је у не ким слу-
ча је ви ма мо гу суп сти ту и са ти тра ди ци о нал не упра вљач ке функ ци-
је. На гло бал ном ни воу оно пред ста вља по ли тич ки или со ци јал ни 
пан дан про це си ма гло ба ли за ци је, ли бе ра ли за ци је, при ва ти за ци је, 
де ре гу ла ци је и рас ту ће мо бил но сти ка пи та ла и до ба ра.30) По след-
ња ва ри јан та је „пост-мо дер но“ гло бал но ци вил но дру штво, са 
сво јим ста вља њем ак цен та на плу рал ност и, до из ве сног сте пе на, 
на не са мер љи вост. Ма да би се пост мо дер на пер спек ти ва, због от-
кло на пре ма тра ди ци о нал ним ка рак те ри сти ка ма мо дер но сти, мо-
гла учи ни ти као ре пул зив на пре ма кон цеп ту гло бал ног ци вил ног 
дру штва, она, ипак, ува жа ва да ма сив не ми гра ци је, про жи ма ње 
раз ли чи тих кул ту ра и, ме ђу на род ним ка пи та лом узро ко ва на и фор-
си ра на, де ста би ли за ци ја кла сич них ка те го ри ја мо дер но сти, по пут 
на ци о нал не др жа ве, ства ра ју свет обе ле жен за јед нич ким раз у ме-
ва њем и при хва та њем раз ли чи то сти, што, опет, мо же да слу жи за 
убр за ва ње пост-мо дер них тен ден ци ја. На тој ли ни ји, о плу рал но-
сти раз ли чи тих гло бал них ци вил них дру шта ва се мо же го во ри ти 
пре ко раз ли чи то ор га ни зо ва них гло бал них мре жа (на при мер: гло-
бал ни Ислам, мре же за за шти ту људ ских пра ва итд.).31)

Да би се што бо ље раз у ме ле но се ће кон цеп ту ал не не до у ми-
це по ве за не са гло бал ним гра ђан ским дру штвом де таљ ни је ћу се 
освр ну ти на схва та ње гло бал ног гра ђан ског дру штва Џо на Ки на и 
Ме ри Кал дор. За Џо на Ки на, гло бал но ци вил но дру штво пред ста-
вља ауто ном ни (не-упра вљач ки) си стем ме ђу соб но по ве за них дру-
штве но-еко ном ских ин сти ту ци ја и ак те ра ко ји по кри ва це ло куп ну 
пла не ту, а ко ји те жи ка плу ра ли за ци ји мо ћи и про бле ма ти за ци ји 
на си ља на ли ни ји ци ви ли зи ра ју ћих кон се квен ци32) или не на сил-
ни, ле гал но санк ци о ни са ни аран жман де ље ња (за јед нич ке) мо ћи 
из ме ђу мно го број них и ме ђу соб но по ве за них фор ми дру штве но-

30) Ibi dem, стр. 9. 

31) Ibi dem, стр. 10.

32) Ke a ne, J.GlobalCivilSociety?op. cit., стр. 8.
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еко ном ског жи во та, ко ји је раз ли чит од вла ди них (др жав них) ин-
сти ту ци ја.33) По ње му, без тр жи шта, не ма ни ци вил ног дру штва,34) 
а је дан од нај ва жни јих енер гет ских прин ци па са вре ме ног гло бал-
ног гра ђан ског дру штва су тр жи шне си ле оли че не у „тур бо-ка пи-
та ли зму“.35) Тур бо-ка пи та ли зам пред ста вља ка пи та ли зам у ње го-
вом гло бал ном, нај ди на мич ни јем и мул ти-на ци о нал ном мо ду су, 
он ин тен зи фи ку је ком пре си ју вре ме на и про сто ра до тач ке ка да 
свет по та је јед но ги га - тр жи ште на ко ме се баш све мо же тре ти ра-
ти као ро ба (гло бал но по ве за ни ла нац ро бе ор га ни зо ван од стра не 
транс-на ци о нал них кор по ра ци ја).36) Тр жи ште је по ста ло ин трин-
сич на ем пи риј ска ка рак те ри сти ка дру штве них ре ла ци ја ак ту ел ног 
гло бал ног дру штва, па, у скла ду са тим, без тр жи шних си ла, ко је 
осло ба ђа тур бо-ка пи та ли зам, гло бал но ци вил но дру штво не би мо-
гло ни да оп ста не.37) За раз ли ку од нео-ли бе рал ног кон цеп та, ко ји 
до зво ља ва упо тре бу др жа ве за про мо ци ју при ва ти за ци је и де ре гу-
ла ци је, са при па да ју ћим „афек ти ра њем“ дру штва да је др жа ва пре 
са њим (са ве зник) не го про тив ње га (не при ја тељ), Кин се стрикт но 
за ла же за „го ло ба ли за ци ју од о здо“, за то да ци вил но дру штво оста-
не „у ру ка ма“ гра ђа на и обич них љу ди. На рав но, од ре ђе ни сте пен 
бли ско сти из ме ђу офи ци јел них и дру гих др жав них (на ци о нал них 
и ме ђу на род них) аген ци ја мо ра по сто ја ти, али ни ка ко на на чин да 
не-вла ди не ор га ни за ци је бу ду укљу че не у зва нич ни апа рат упра ве. 
Ра ди се о вр ло де ли кат ном раз два ја њу ко је Ки но ва ко смо кра ти ја 
мо ра по што ва ти, али је на чел но ли ни ја раз гра ни че ња до ста ја сно 
по ву че на.38) Ко смо кра ти ја се де фи ни ше као кон гло ме рат ме ђу соб но 
по ве за них и пре кла па ју ћих суб-др жав них, др жав них и над-др жав-
них ин сти ту ци ја и ви ше ди мен зи о нал них про це са, ко ји се уза јам но 
од ви ја ју, са по ли ти тич ким и дру штве ним ефек ти ма, на гло бал ном 
ни воу.39) По Ки ну, тр жи ште има со ци ја ли зу ју ће и ци ви ли зи ра ју ће 
ефек те, оно мо же да про мо ви ше не на си ље, од го вор ност, по ве ре ње 
и ко о пе ра ци ју.40) Би ло ка ко би ло, пот пу на или де ли мич на ап сорп-

33) Ibi dem, стр. XI-XII

34) Ви ди Ke a ne, J.„Ele venT he ses on Mar kets and Ci vil So ci ety“, JournalofCivilSociety, 1(1), 
2005, стр. 25-34.

35) Ke a ne, J.GlobalCivilSociety?op. cit., стр. 65-75. и Ke a ne, J. „Glo bal Ci vil So ci ety?“ у An-
he i er, H., Gla si us, M. и Kal dor, M. (ed.) GlobalCivilSociety2001. Ox ford Uni ver sity Press, 
Ox ford, 2001, стр. 29-31.

36) Ke a ne, J.GlobalCivilSociety?op. cit., стр. 69, 71.

37) Ibi dem, стр. 78.

38) Ibi dem, стр. 108.

39) Ibi dem, стр. 98.

40) Ke a ne, J.„Ele venT he ses on Mar kets and Ci vil So ci ety“, op. cit., стр. 28.
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ци ја тр жи шног сег мен та у гло бал но ци вил но дру штво ву че за со-
бом опа сност да пот пу но ану ли ра или сма њи ути цај не-тр жи шних 
и не-др жав них ор га ни за ци ја. За Ки на, гло бал но ци вил но дру штво 
пред ста вља ди на мич ко је згро кон струк ци је но ве те о ри је „ван гра-
нич не“ ети ке, због то га што ни је де фи ни са но са мо као опо зит но 
др жа ви и те ри то ри јал но ли ми ти ра ној по ли ти ци већ и иде о ло шком 
фун да ци о на ли зму. Ер го, гло бал но ци вил но дру штво је услов за ви-
ше стру ку мо рал ност, за сфе ру осло бо ђе ну од „јед не је ди не“ уни-
вер зал не ети ке.41)

Ме ри Кал дор спа да у ону гру пу те о ре ти ча ра ко ја га ји кон-
цеп ту ал ни от клон пре ма ва жно сти тр жи шта за гло бал но ци вил но 
дру штво, она ис кљу чу је тр жи шно ори јен ти са не ак те ре из про сто-
ра гло бал ног ци вил ног дру штва. Ме ђу тим, на су прот они ма ко ји га 
пот пу но ели ми ни шу, она идеј но „ле ви ти ра“ из ме ђу ње го вог при-
хва та ња и од ба ци ва ња, ин тен зив но ука зу ју ћи на про ме ње ни исто-
риј ски кон текст кон цеп та ци вил ног дру штва. Са јед не стра не, да 
би по сто ја ло ци вил но дру штво мо ра има ти од ре ђе ни од нос пре ма 
тр жи шту, ко је обез бе ђу је еко ном ску ауто но ми ју.42) Са дру ге стра-
не, сво ју вла сти ту по зи ци ју ће од ре ди ти, ка ко је већ на го ве ште-
но, кроз гло бал но ци вил но дру штво ко је се ре фе ри ра на ак тив но 
гра ђан ство, са мо ор га ни зо ва ње ван по ли тич ких кру го ва и про стор 
где је ло ци ра на не ин стру мен тал на ко му ни ка ци ја. Мо же се ре ћи да 
је до шло до исто риј ске про ме не у зна че њу и са др жа ју ци вил ног 
дру штва: док је тр жи ште би ло ва жно за кон текст 19. ве ка, у 20. и 
21. ве ку до ла зи до сма ње ња ње го ве ре ле вант но сти. Та кав за о крет 
је по ве зан са про це сом гло ба ли за ци је и са тран сна ци о нал но шћу 
гло бал ног ци вил ног дру штва, ко је је дис тан ци ра но од про фит них 
ор га ни за ци ја, осим у слу ча ју ка да пред ста вља ју ме ди јум за јав-
ни при ти сак, те су (ха беп ма сов ски) фо ку си ра но на јав не по сло ве 
а не на тр жи ште.43) Ис хо ди шна по зи ци ја Ме ри Кал дор од ре ђу је 
гло бал но ци вил но дру штво као при мар но по ли тич ки про је кат , а 
се кун дар но као де скрип тив ни или ана ли тич ки тер мин, у сми слу 
из на ла же ња уни вер зал них вред но сти у ме ђу на род ном про сто ру, 
на су прот пар ти ку лар них или ин стру мен тал них др жав них ин те ре-
са пла си ра них по је ди нач но или (ко лек тив но) пре ко ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја.44) У скла ду са тим, она де фи ни ше гло бал но ци вил но 
дру штво као област по је ди на ца, ор га ни за ци ја, мре жа, иде ја и вред-

41) Ke a ne, J.GlobalCivilSociety?op. cit., стр. 196.

42) Kal dor, M. GlobalCivilSociety:AnAnswertoWar, op. cit., стр. 11.

43) Ibi dem, стр. 48.

44) Kal dor, M. „Tran sna ti o nal Ci vil So ci ety“, у Dun ne, T. и Whe e ler, N. J. (ed.) HumanRightsin
GlobalPolitics.Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1999. стр. 195.



ЂорђеСтојановић Различититеоретскиприступиконцепту...

71

но сти, еле ме на та обе ле же них ди мен зи јом јав них по сло ва и ло ци-
ра них ван ин сти ту ци о нал ног до ме на по ро ди це, тр жи шта и др жа-
ве и ван гра ни ца на ци о нал них дру шта ва, по ли ти ке и еко но ми ја.45) 
При пад ност гло бал ном ци вил ном дру штву је пре ствар мо рал не 
фор ме не го по ли тич ке, со ци о ло шке или еко ном ске ка те го ри за ци је, 
што ре зул ту је ње го вом из у зет ном флек си бил но шћу. Те о ре ти зи ра-
ње о гло бал ном ци вил ном дру штву је ма ње ори јен ти са но ка то ме 
ко је ће ор га ни за ци је или ин сти ту ци је ући у ње гов са став, а ви ше 
ка раз у ме ва њу гло бал ног про це са пу тем ко га се рас пра вља, ути че 
и пре го ва ра са цен три ма мо ћи.46) Тре ба на гла си ти да ин си сти ра-
ње Ме ри Кал дор на фак ту да ак ту ел но гра ђан ско дру штво пре ки да 
са те ри то ри јал но огра ни че ним гра ђан ским дру штвом пред ста вља 
нор ма тив но одва ја ње од ли бе рал не тра ди ци је, ко ја прет по ста вља 
по сто ја ње из дво је не, ин сти ту ци о на ли зо ва не, по ли тич ке сфе ре.47)

Нео спор но је да гло бал но ци вил но дру штво ин кор по ри ра 
мо гућ ност да кре и ра тран сна ци о нал не ве зе и, са гла сно то ме, да 
по тен ци јал но оства ри пра вед ни ји мул ти ла те ра ни свет ски по ре дак. 
Иде ја гло бал ног ци вил ног дру штва ма ни фе сту је мо рал ну по зи ци ју 
по ко јој љу ди не при па да ју са мо вла сти тим су ве ре ним др жа ва ма 
већ и људ ској за јед ни ци in ge ne re, она пред ста вља под руч је са ја-
ким нор ма тив ним оче ки ва њем у сме ру људ ског упра вља ња. Гло-
бал но ци вил но дру штво, као тран сна ци о нал ни до мен у ко ме љу ди 
фор ми ра ју спе ци фич не од но се и раз ви ја ју еле мен те иден ти те та 
ко ји ни су по ве за ни са уло гом гра ђа ни на не ке по је ди нач не др жа-
ве, ре пре зен ту је сфе ру ко ја пре ва зи ла зи “се би окре ну ти” си стем 
пар ти ку лар не др жа ве и по тен ци јал но слу жи ствар ним тран сна ци о-
нал ним, јав ним ин те ре си ма.48) Да кле, ако гло бал ност од ре ди мо као 
над те ри то ри јал ност, као от клон пре ма вест фал ском мо де лу ме ђу-
на род ног си сте ма, на ме ће се пи та ње шта у се бе укљу чу је, ко је вр-
сте гра ђан ских ак тив но сти опе ра ци о на ли зу је и ко је атри бу те об у-
хва та гло бал но ци вил но дру штво.

По сто је че ти ри се та ну жних прет по став ки ко ја ка рак те ри шу 
гло бал но ци вил но дру штво: (1) ак тив но сти ко је има ју има ју пла не-

45) Kal dor, M., An he i er, H. и Gla si us, M. „Glo bal ci vil so ci ety in an age of re gres si ve glo ba li-
za tion: the sta te of glo bal ci vil so ci ety in 2003”, у Kal dor, M. An he i er, H. и Gla si us, M. (ed.) 
Globalcivilsociety2003. Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2003, стр. 4.

46) Kal dor, M. GlobalCivilSociety:AnAnswertoWar, op. cit., стр. 79.

47) Ibi dem, стр. 3.

48) Wap ner, P. „The Nor ma ti ve Pro mi se of Non sta te Ac tors: A The o re ti cal Ac co unt of Glo bal 
Ci vil So ci ety”, у Wap ner P. и Ru iz, L. E. (ed.) PrincipledWorldPolitics: TheChallenge 
ofNormativeInternationalRelations. Row man & Lit tle fi eld Pu blis hers Inc., Lan ham, 2000, 
стр. 261.
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тар ни зна чај (еко ло шки про бле ми, ху ма ни тар но пра во, еко ном ске 
ре ла ци је итд.); (2) ко му ни ка тив но-тех но ло шки усло ви, мо гућ ност 
да се за хва љу ју ћи са вре ме ним на уч ним до стиг ну ћи ма рас по ла же 
ин фор ма ци ја ма, ор га ни зу ју са ве то ва ња и вр ши ефи ка сна ме ђу на-
род на ко ор ди на ци ја ди фе рен ци ра них ак тив но сти ши ро ког спек тра 
гра ђан ских гру па, удру же ња, ор га ни за ци ја и асо ци ја ци ја (са ак цен-
том на фа кат да мо дер не ком пју тер ске тех но ло ги је рас по ла жу са 
од ре ђе ним кри тич ким мо гућ но сти ма, те да су ма ње хи је рар хич-
не а ви ше ди ја ло шке у од но су на тра ди ци о нал не ме ди је); (3) по-
сто ја ње гло бал не ор га ни за ци је (као ре ла тив но зна ча јан мо ме нат 
мо же мо кон ста то ва ти по сто ја ње Удру же ња ме ђу на род них не-вла-
ди них ор га ни за ци ја, ко ја је ауто ном на, не ин стру мен та ли зо ва на 
и не-про фит на ор га ни за ци ја ко ја у се бе укљу чу је ши ро ку па ле ту 
нај ра зли чи ти јих дру штве них фор ма ци ја, по чев од Am nesty In ter-
na ti o nal-a или Gre en pe a ce-a, пре ко ме ђу на род них ор га ни за ци ја за 
рад и ме ђу на род них удру же ња син ди ка та, па све до ра зних ху ма-
ни тар них ор га ни за ци ја ка ква је Chri stian Aid, њен успон, пра ћен са 
ин тен зи ви ра њем зна ча ја и мо гу ћих по ли тич ко-дру штве них до ме та 
и ути ца ја, за по чи ње 1990. ка да ус по ста вља ве зе са ре ла тив но бит-
ним ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма као што су Ује ди ње не На ци је 
и Свет ска бан ка); (4) пре ми са над те ри то ри јал не со ли дар но сти (на 
ли ни ји кла сне при пад но сти, по ла, про фе си је, ра се, ре ли ги је, ста-
ро сти, сек су ал не ори јен та ци је итд.).49) Нај ва жни ји мо мен ти ко ји су 
омо гу ћи ли раст гло бал ног ци вил ног дру штва мо гу се озна чи ти као 
ре зул тат: (1) ме ђу соб но ин тен зи ви ра них им пул са гло бал ног ми-
шље ња; (2) по ве ћа ња на ци о нал ног до хот ка на свет ском ни воу; (3) 
тех но ло шких ино ва ци ја; (4) ре гу ла тив них ме ра стан дар ди за ци је и 
ли бе ра ли за ци је по сма тра них по пут гло бал них ефе ка та.

Прин ци пи јел но нај зна чај ни ји до при нос гло бал ног ци вил-
ног дру штва на пла ну ути ца ја на зва нич ну по ли ти ку је сма ње ње 
др жав ног цен три зма у до но ше њу и спро во ђе њу од лу ка бит них за 
функ ци о ни са ње дру штва уоп ште. Гло бал но ци вил но дру штво ову 
сво ју уло гу ре а ли зу је на раз ли чи тим ни во и ма: (1) мно ге зва нич-
не, др жав не аген ци је окре ћу се ка гра ђан ским асо ци ја ци ја ма ра-
ди по мо ћи у ре а ли за ци ји ре ле вант них за хва та у сфе ри со ци јал не 
по ли ти ке; (2) у за ви сно сти од си ту а ци је не ка гра ђан ска удру же ња 
при хва та ју да кроз офи ци јел не ка на ле уче ству ју у ства ра њу по-
ли ти ке (обич но се ра ди о вла ди ним де ле га ци ја ма на кон гре си ма 
под по кро ви тељ ством Ује ди ње них На ци ја); (3) гло бал но ци вил но 

49) Schol te, J. „A. Glo bal Ci vil So ci ety“ у Wo ods, N. (ed.): ThePoliticalEconomyofGlobali-
zation, op.cit., стр. 180; ви ди и: Vig, Z. „So li da rity Rights- Uni ver sa lity and Di ver si ti es“, 
Правоиполитика, 1(1), 2008, стр. 43-59.
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дру штво мо же ре кон фи гу ри са ти офи ци јел ну по ли ти ку по пи та њу 
ње них ре ла ци ја са ко лек тив ним иден ти те ти ма кроз по тен ци ра ње 
плу ра ли зма на ба зи не те ри то ри јал них и не на ци о нал но-др жав них 
па ра ме та ра (рад ни ци, сту ден ти, на ци о нал не ма њи не, пра ва де це 
и же на итд.); (4) гло бал но ци вил но дру штво про ши ру је обим де-
мо крат ске прак се кре и ра ју ћи до пун ске де ли бе ра тив не ка па ци те те: 
де мо крат ске ка на ле пар ти ци па ци је, кон сул та ци ја и су че ља ва ња 
ми шље ња, вр ше ћи та ко при ти сак на вла да ју ће струк ту ре и зах те-
ва ју ћи по ве ћа ни сте пен њи хо ве од го вор но сти. Ви ше слој но и пар-
ци јал но при ва ти зо ва но упра вља ње, плу ра ли стич ки иден ти тет по-
ли ти ке и но ви мо ду си гра ђан ства и де мо кра ти је су кон тра дик тор ни 
тра ди ци о нал ном од ре ђе њу су ве ре ни те та. Оту да екс пан зи ја гло бал-
ног ци вил ног дру штва (пот по мог ну та са раз во јем гло бал них ко му-
ни ка ци ја, свет ског тр жи шта итд.) озна ча ва ме та мор фо зу кла сич-
ног су ве ре ни те та ка пост-су ве ре ном упра вља њу. Све то, на рав но, 
не под ра зу ме ва крај те ри то ри јал не др жа ве: свет без кла сич но по и-
ма ног су ве ре ни те та не озна ча ва свет без др жа ва. Др жа ве ви ше не 
мо гу оства ри ва ти пот пу ну кон тро лу над те ри то ри јом и по пу ла ци-
јом, али мо гу ис ко ри сти ти мно ге дру ге кон трол не ме ха ни зме, као 
што мо гу при ме ни ти и не ке но ве ка па ци те те (по пут „ком пју тер ске 
при смо тре“). Тре ба има ти на уму да је пост-су ве ре на др жа ва исто 
она ко ја ка као и ње на тра ди ци о нал на (кла сич на) прет ход ни ца.

Као по зи тив не ефек те гло бал ног ци вил ног дру штва мо же мо 
на ве сти сле де ће мо мен те: (1) гло бал не до бро вољ не гра ђан ске асо-
ци ја ци је мо гу по ну ди ти ал тер на ти ву др жа ви и тр жи шту у про дук-
ци ји и рас по де ли до ба ра и услу га (ба ланс ма те ри јал ног бла го ста ња 
на пла не тар ном ни воу); (2) гло бал но ци вил но дру штво мо же би ти 
ва жан фак тор у про це су гра ђан ске еду ка ци је и со ци ја ли за ци је; (3) 
над те ри то ри јал не гра ђан ске ор га ни за ци је мо гу обез бе ди ти аде-
кват не ка на ле пре ко ко јих гра ђа ни мо гу ме ђу соб но раз ме њи ва ти 
по дат ке, уве ре ња и ана ли зе јед ни дру ги ма или у сме ру за ин те ре-
со ва них ор га ни за ци ја (аде ква тан ква ли тет из ра жа ва ња вла сти тих 
опре де ље ња и ста во ва); (4) гло бал но ци вил но дру штво мо же би ти 
ини ци ја тор ши рих де ба та ко је се ти чу ал тер на тив них гло бал них 
пер спек ти ва, те та ко ути ца ти на то ко ве мо гу ћих ре ше ња и по зи-
ци о ни ра ти се као не за о би ла зни со ци јал ни ак тер и/или па ра ме тар; 
(5) гло бал но ци вил но дру штво мо же ис фор си ра ти (и/или осна жи-
ти) или опо врг ну ти (и/или осла би ти) од ре ђе не по ли тич ке ста во ве 
пре ко по ве ћа ња  тран спа рент но сти и од го вор но сти; (6) гло бал но 
ци вил но дру штво мо же ле ги ти ми зо ва ти или де ле ги ти ми зо ва ти од-
ре ђе не над на ци о нал не (су пра др жав не) струк ту ре; (7) као ре зул тат 
све га го ре на ве де ног гло бал но ци вил но дру штво мо же до при не ти 
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сма ње њу кон фликт но сти кроз ја ча ње пла не тар не дру штве не ко хе-
рент но сти и раз у ме ва ња.50)

Без об зи ра на све по зи тив не ефек те гло бал ног ци вил ног дру-
штва оно под од ре ђе ним усло ви ма мо же и под ри ва ти прин ци пе си-
гур но сти, пра вич но сти и де мо кра тич но сти и то у са мом окви ру 
про це са гло ба ли за ци је: (1) пр ви мо ме нат ко ји мо же да се ре ги стру-
је је сте по сто ја ње гло бал них об ли ка удру жи ва ња од ре ђе них не га-
тив ним ин тен ци ја ма, они ма ко је за не ма ру ју оп ште људ ско до бро 
и со ци јал ну прав ду (ра си стич ке, ул тра-на ци о на ли стич ке, фун да-
мен та ли стич ке и ор га ни за ци је слич ног иде о ло шког ти па); (2) сва-
ка ак ци ја ко ја се во ди од стра не ор га ни за ци ја гло бал ног ци вил ног 
дру штва мо ра би ти до бро ис пла ни ра на ка ко на ин фор ма тив ном 
та ко и на ре а ли за ци о ном ни воу ина че се мо гу ја ви ти про пу сти ко-
ји мо гу зна чај но ути ца ти на ње ну ефи ка сност; (3) де ло ва ње гло-
бал ног ци вил ног дру штва мо же би ти на ру ше но и не де мо крат ском 
прак сом, ко ја се ма ни фе сту је кроз про цес сла бље ња уну тра шњих 
ор га ни за ци о них прин ци па и из ди за њем од ре ђе ног упра вљач ко-
ауто ри тар ног сло ја, усло вља ва њем члан ства чла на ри на ма или до-
на ци ја ма, сма ње ном тран спа рент но шћу фи нан сиј ског устрој ства 
итд.; (4) не а де кват на ре пре зен та ци ја је мо жда нај зна чај ни ја пре-
пре ка, јер уко ли ко гло бал но ци вил но дру штво тре ба да обез бе ди 
аде кват ну пре ра спо де лу ма те ри јал них до ба ра и услу га, гра ђан ску 
еду ка ци ју, мо гућ ност из ра жа ва ња ста во ва и опре де ље ња, ини ци ра-
ње де ба та и рас пра ва, по ве ћа ње тран спа рент но сти и од го вор но сти, 
ле ги тим ност и ши ру со ци јал ну ко хе зи ју, он да све чла ни це та квог 
гло бал ног гра ђан ског дру штва мо ра ју има ти јед на ке мо гућ но сти 
за пар ти ци па ци ју што пред ста вља је дан од ну жних пред у сло ва за 
ње го ву ег зи стен ци ју, а што на ни воу по сто је ће свет ске ко њунк ци је 
си гур но ни је слу чај.51)

У том кон тек сту, тре ба на по ме ну ти по сто ја ње етич ких ба ри-
је ра не јед на ко сти у гло ба ли зо ва ном све ту (зе мље Тре ћег све та и 
еx-ре пу бли ке СССР-а, то јест раз ли ке из ме ђу „гло бал ног“ За па да 
и Се ве ра у од но су на „гло бал ни“ Ис ток и Југ), ко ји као им пе ра тив 
на ме ћу по тре бу гло бал не ди стри бу тив не прав де. Са тим су ди рект-
но по ве за не и те шко ће у при хва та њу иде је гло бал ног гра ђан ства. 
„Кон вен ци о нал но“ гра ђан ство омо гу ћа ва гра ђа ни ма ре ци проч не 
пра ва и оба ве зе у њи хо вој по ли тич кој за јед ни ци, они ни су по да ни-
ци и стран ци, већ пу ни чла но ви вла сти те по ли тич ке за јед ни це пре-
ко свој ста ва ко ја про из и ла зе из рас по ла га ња са основ ним пра ви ма. 

50) Schol te, J. A. „Glo bal Ci vil So ci ety“ у Wo ods, N. (ed.) ThePoliticalEconomyofGlobaliza-
tion, op. cit., стр. 190-195.

51) Ibid., стр. 195-196.
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Са гло бал ним ци вил ним дру штвом ства ри сто је дру га чи је. Те о рет-
ски по сма тра но, мо гло би би ти исти ни то да они ко ји о се би ми сле 
као о гло бал ним гра ђа ни ма и је су пу ни чла но ви гло бал ног ци вил-
ног дру штва, те да су при хва ти ли пра ва и оба ве зе као гло бал ни гра-
ђа ни. Ме ђу тим, ма ри ги на ли зо ва ни љу ди не мо гу при хва ти ти пра ва 
и оба ве зе као гло бал ни гра ђа ни, за то што не др же да има ју јед на-
ка пра ва у гло бал ном ци вил ном дру штву. Они ко ји су ис кљу че ни 
из гло бал ног ци вил ног дру штва не де ле исте вред но сти и ети ку 
као они ко је се бе сма тра ју гло бал ним гра ђа ни ма. Иако то не зна чи 
ауто мат ско по вла че ње вред но сног ре ла ти ви зма, раз ли чи тост из ме-
ђу њих че сто оне мо гу ћа ва до се за ње атри бу та уни вер зал но сти. Ре-
ци мо на ово ме ме сту да ли бе рал ни ко смо по ли ти зам апо стро фи ра 
при ват ну ди мен зи ју и ста тус по је дин ца као ауто ном ног ак те ра. Из 
уни вер за ли стич ке пер спек ти ве, гло бал на гра ђан ска пра ва, укљу-
чу ју ћи и пра во пар ти ци па ци је, се спро во де у окви ру гло бал ног ци-
вил ног дру штва. Ер го, они ко ји су ис кљу че ни из гло бал ног ци вил-
ног дру штва не ма ју ни гло бал на гра ђан ска пра ва, њи хо ва уве ре ња 
и прак са су че сто кон фрон ти ра не са ин тер пре та ци јом и при ме ном 
ли бе рал них нор ми и прин ци па.

Ли бе рал ни при ступ гло бал ном гра ђан ском дру штву ин кли-
ни ра ка то ме да сиг ни фи кант не не јед на ко сти у ре сур си ма и ути-
ца ју ак те ра гра ђан ског дру штва тре ти ра као дру штве не да то сти, 
он фа во ри зу је мо рал не вред но сти асо ци ја тив не сло бо де, у од но су 
пре ма обли га ци ја ма ко је јед на ки гра ђа ни има ју јед ни пре ма дру ги-
ма, па за не ма ру је и/или пре ви ђа не јед на ко сти ко је об ли ку ју груп-
не ак тив но сти. За ли бе рал но схва та ње, хи је рар хи ја ко ја се ус по-
ста вља ме ђу и уну тар асо ци ја ци ја гло бал ног гра ђан ског дру штва 
уоп ште не по сто ји, па, у скла ду са тим, ни пи та ње ка ко се та кве 
ор га ни за ци је од но се пре ма они ма у чи је име и го во ре. Под све ве-
ћим при ти ском да се ма ни фе сту је кроз ор га ни за ци је ба зи ра не на 
спе ци ја ли зо ва ним фор ма ма екс перт но сти и про фе си о нал ним опе-
ра тив ним мо де ли ма, асо ци ја тив ни ан га жман на гло бал ном ни воу 
тен ди ра ка то ме да ство ри вла сти ти „па ра лел ни свет“, ди мен зи ју 
по при лич но дис тан ци ра ну у од но су на сва ко днев ну прак су љу-
ди за ко ју се на вод но и за ла же.52) Из то га угла, нео-то кви лов ска 
пред ста ва о тран сна ци о нал ном по ли тич ком дру штву за сно ва ном 
на бе не ва лент но сти, по ве ре њу и мир ним ин тер ак ци ја ма, ши ре ним 
од стра не гру па, пред ста вља екла тант ну ми сти фи ка ци ју ак ту ел не 
дру штве не ствар но сти.

52)  Chand ho ke, N. „The li mits of glo bal ci vil so ci ety“ у Gla si us, M., Kal dor, M. и An he i er, H. 
(ed.) GlobalCivilSociety2002. Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2002, стр. 46.
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До дај мо ово ме да, код ли бе рал них ко смо по ли та, по сто је раз-
ли чи те ин тер пре та ци је етич ке при ро де гло бал ног дру штва, што 
про из и ла зи из иде је да асо ци ја тив не ак тив но сти ко је пре ла зе на-
ци о нал не гра ни це до при но се дру штве ној ре а ли за ци ји исти не да 
вред но сти де мо крат ског гра ђан ства про из и ла зе из уни вер зал них 
мо рал них прин ци па. Јед на ва ри јан та афир ма тив не ко смо по лит ске 
ар гу мен та ци је по пи та њу свет ског (гло бал ног) гра ђан ства по ла зи 
од прет по став ке да се не-вла ди не ор га ни за ци је мо гу тре ти ра ти као 
не фор мал ни пред став ни ци гло бал ног де мо са у прет по ста вље ној 
свет ској ле ги сла ту ри.53) Про бле ма тич ност ова кве по став ке, са јед-
не стра не, ле жи у чи ње ни ци да, за раз ли ку од ин ди ви ду ал них гра-
ђа на, гру пе не по се ду ју во љу или ка па ци те те за де ли бе ра ци ју на 
на чин да „при зи ва ју“ за јед нич ке мо рал не вред но сти и ин те ре се. Са 
дру ге стра не, про бле ма ти чан је и њи хов де мо крат ски по тен ци јал, 
за то што не по сто је про це ду ре ко је ће га ран то ва ти ак тив ну пре зен-
та ци ју оних ко је де кла ра тив но за сту па ју. Иде ја гру па као гра ђа-
на је са мо јед на ма ни фе ста ци ја ко смо по лит ске ли бе рал не тврд ње 
да се гло бал но гра ђан ство раз ви ја са успо ном гло бал ног гра ђан-
ског дру штва. На гла сак мо же да се ста ви и на ра зно ли ке при ли ке 
и ак тив но сти ко је гра ђа ни ма омо гу ћа ва ју да ис ку се ши ри осе ћај 
мо рал не за јед ни це. Три дру штве на трен да по себ но иду у при лог 
та квој кон ста та ци ји: (1) ком пју тер ска тех но ло ги ја ко ја, не спу та на 
вре мен ским и про стор ним огра ни че њи ма, омо гу ћа ва де ли бе ра ци ју 
и де ље ње ин фор ма ци ја са дру ги ма; (2) гло бал ни ме диј ски си стем 
ко ји иде у при лог но вим об ли ци ма ме ђу за ви сно сти и му ту ал ног 
раз у ме ва ња; и (3) по ве ћа ње скло но сти за уче ство ва њем у ко лек-
тив ним ак тив но сти ма ко је пре ла зе на ци о нал не гра ни це. Те ле о ло-
шка ко смо по лит ска по зи ци ја у иш чи та ва њу по ли тич ког, кул тур ног 
и дру штве ног раз во ја кроз ве ро ва ње у ла тент ну при сут ност уни-
вер зал не мо рал но сти у све ту мо же про из ве сти схва та ње гло бал-
ног дру штва обе ле же ног пре те ра ном до зом по ве ре ња. По ли тич ка и 
мо рал на осве шће ност гло бал ног пла на људ ске ег зи стен ци је мо же 
ре зул то ва ти и ди ле ма ма и па ра док си ма, по пут по нов ног ожи вља-
ва ња по ли тич ког иден ти те та за сно ва ног на ре ги о нал ним или на ци-
о нал ним фор ма ма при па да ња.

Има ју ћи на уму го ре ре че но, ре ги стро ва ње екс клу зи је и ин-
клу зи је де фи ни ше гра ни це гло бал ног ци вил ног дру штва. У том 
кон тек сту, раз ма тра ње иде а ла жи во та у за јед нич ком ци вил ном 
дру штву, ипак, под ра зу ме ва озбиљ но раз ма тра ње окре ну то сти ка 
ко лек ти ви те ти ма, а не ин ди ви ду а ма, као при мар ним но си о ци ма 

53) Ви ди Hutchings, K. „The Idea of In ter na ti o nal Ci ti zen ship“ у Hutchings K. и Dan nre ut her R. 
(ed.) CosmopolitanCitizenship. Mac mil lan, Ba sing sto ke, 1998, стр. 113–134.
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мо рал ног и по ли тич ког жи во та. Та ква кон сте ла ци ја се мо же схва-
ти ти као пред лог за кон струк ци ју ди фе рен ци ра ног гло бал ног гра-
ђан ства на уштрб кон цеп та уни вер зал ног гло бал ног гра ђан ства. 
По Ирис Ме ри он Јанг, по ли ти ка ко ја се ти че раз ли ка по ста вља 
пред ли бе рал ну ми сао сет сло же них, ра зно вр сних и по не кад кон-
тра дик тор них иза зо ва. По њој, аси ми ла ци о ни стич ки иде ал узи ма 
да јед нак по је ди нач ни ста тус ре зул ту је јед на ким трет ма ном у са-
гла сју са иден тич ним прин ци пи ма, стан дар ди ма и пра ви ли ма, док 
по ли ти ка раз ли ка (кул тур но плу ра ли стич ки иде ал) прет по ста вља 
да јед на кост, схва ће на као пар ти ци па ци ја и ин клу зи ја свих гру па 
за рад про мо ци је дру штве не прав де, по не кад зах те ва по се бан трет-
ман угње те них или не при ви ле го ва них гру па.54) Чак ако се и ком по-
зи ци ја тих мар ги на ли зо ва них гру па про ме ни, кул тур ни пру ла ри-
зам тре ба да под ра зу ме ва ду ал ни си стем пра ва: (1) оп шти си стем 
пра ва ко ји се при ме њу је на све по је дин це и (2) спе ци фич ни си стем 
груп но осве шће них пра ва. Очи глед но је да за рад плу рал но сти гло-
бал ног ци вил ног дру штва ли бе рал ни-ко смо по ли ти мо ра ју тра га ти 
за фор ма ма ускла ђе но сти са они ма ко ји су раз ли чи ти.

ЗАКЉУЧАК

Са јед не стра не, очи глед но је да раз вој гло бал ног ци вил ног 
дру штва пред ста вља про цес ко ји си гур но не ће би ти та ко ла ко за-
у ста вљив, јер из ра жа ва мо гућ ност по ве ћа ња сна ге и сло бо де ак-
те ра ко ји би ина че оста ли за ро бље ни из ме ђу др жа ва и тр жи шта. 
Гло бал но ци вил но дру штво пред ста вља и мо гућ ност еман ци па-
ци је ка ко од нео б у зда них си ла гло бал ног тур бо-ка пи та ли зма та-
ко и од струк ту рал ног на си ља на пла не тар ном ни воу. Оно сва ка ко 
пред ста вља на пре до ва ње од при ми тив ног ста ња по ли тич ке мо ћи 
ка ста њу по ве ћа не ци вил но сти у ин тер и ин тра дру штве ној ствар-
но сти („кал до ров ски“ от клон од те жи шне по зи ци је др жа ве ка ин-
ди ви ду ал ном оја ча ва њу и лич ној ауто но ми ји). Да би ње го во да ље 
раз ви ја ње за др жа ло по зи ти ван курс, ва жно је скре ну ти па жњу на 
не ко ли ко ре ле вант них аспе ка та. Ак тив но сти тре ба усме ри ти ка 
да љем по ве ћа ва њу ка па ци те та гло бал ног ци вил ног дру штва, по-
себ но на мо гућ но сти ре пре зен то ва ња не при ви ле го ва них кру го ва 
дру штва. При то ме, тре ба пер ци пи ра ти да по ве ћа ње фи нан сиј ских 
мо гућ но сти ни је кру ци јал на тач ка про гре са, ком по нен та ко ја пре-
суд но или нај бит ни је од ре ђу је да љи раз вој ор га ни за ци ја гло бал ног 

54) Young, I. M. Justiceand thePoliticsofDifference. Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 
1990, стр. 158, 180.
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ци вил ног дру штва. Раз вој ка па ци те та мо ра би ти па жљи во усме ра-
ван ми ну ци о зним так тич ким осми шља ва њем за јед нич ких ак ци ја, 
јав них на сту па, ме ђу кул тур не ко му ни ка ци је итд. Гра ђан ске асо-
ци ја ци је мо ра ју да раз ви ја ју мо де ле ор га ни за ци је ко ји ће, vis-a-vis 
вла ди них и тр жи шних ак те ра, на нај а де кват ни ји, нај де ло твор ни ји 
и нај не по сред ни ји на чин ин фор ми сти и мо би ли са ти сво је чла но-
ве и, си мул та но, успе шно оства ри ва ти сво је ци ље ве. Оне ну жно 
мо ра ју да рас по ла жу са тех но ло ги ја ма ко је омо гу ћа ва ју ефи ка сну 
гло бал ну ко му ни ка ци ју. Де ло ва ње тре ба ори јен ти са ти ка што ве-
ћој екс тен зи ји гло бал ног ци вил ног дру штва фор си ра њем оп штих 
кам па ња ко је ће по ну ди ти ви ше спо на са раз ли чи тим гра ђан ским 
асо ци ја ци ја ма и обез бе ди ти до бро по ен ти ра ну гра ђан ску еду ка ци-
ју кроз раз вој иде је над те ри то ри јал ног (гло бал ног) гра ђа ни на. На-
да ље, тре ба мак си мал но ува жа ва ти, ако не и по др жа ва ти, ши ро ко 
по став ње ну раз ли чи тост у окви ру гло бал ног ци вил ног дру штва. 
Раз вој гло бал ног ци вил ног дру штва сва ка ко тре ба би ти уте ме љен 
на кон стант ној („ра фи ни ра ној“) кон цен три са но сти и у сфе ри вла-
сти тог ор га ни зо ва ња и у ре ла ци ји пре ма зва нич ној по ли ти ци. На 
кра ју, тре ба учи ни ти стал ним ис тра жи ва ња свих бит них од ли ка 
по ве за них са гло бал ним ци вил ним дру штвом, по чев од уну тра шње 
ди на ми ке, пре ко ску па тач но спе ци фи ко ва них и „про гра ми ра них“ 
ак тив но сти, па до кри те ри ју ма учла ње ња у од ре ђе не асо ци ја ци-
је. Ове су ге сти је мо гу да ука жу на гло бал но ци вил но дру штво као 
сна гу ко ја мо же да по ве ћа без бед ност и прав ду у са вре ме ном све ту 
ако до след но, се ри о зно и пот пу но оста не на ни воу про кла мо ва них 
ци ље ва. Над гра нич но кон ци пи ра не гра ђан ске гру пе, асо ци ја ци је, 
удру же ња и ор га ни за ци је рас по ла жу са ве ли ким по тен ци ја лом да 
усме ре гло ба ли за ци ју у сме ру ефи ка сно сти, јед на ко сти и де мо кра-
ти је. Етич ки по тен ци јал гло бал ног ци вил ног дру штва се, да кле, не 
окон ча ва от кло ном пре ма од но си ма мо ћи и су пре ма ти је, већ об у-
хва та и мо гућ ност ства ра ња ра зно ли ких и сна жних јав них сфе ра 
(раз ли чи те дру штве не сна ге, са мо стал но или ком би но ва но, ини-
ци ра ју фо ру ме и зо не ко ји не при па да ју на ци о нал ним вла сти ма и 
кор по ра тив ним ели та ма).

Са дру ге стра не, јед на од опа сно сти по тен ци ра ња ин ди ви ду-
ал ног ак ти ви зма, ка рак те ри стич ног за нор ма тив не ка рак те ри сти ке 
дис кур са гло бал ног ци вил ног дру штва, ле жи у то ме да не ма по ли-
тич ког рас пра вља ња без апри ор ног ува жа ва ња ко лек тив не „де си-
де ра ци је“, ин ди ви ду ал ни чи но ви гу бе би ло ка кав осе ћај ко лек тив-
не сми сле но сти (при ви ле го ва ње ин ди ви ду ал ног над дру штве ним 
чи ни по ли тич ко не из во дљи вим). По ред то га, кла сич ни по ли тич-
ки ан га жман ве ћи не асо ци ја ци ја ко је чи не гло бал но ци вил но дру-
штво је (пот пу но) не мо гућ, јер ра ди кал не стру је да на шњи це не-
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ма ју ни ка кав по ли тич ко-кон цеп ту ал ни ре спект пре ма цен трал ној 
по зи ци ји др жа ве. Због по сто ја ња ви ше слој ног не по ве ре ња пре ма 
про це си ма ко ји мо гу да на ру ше етич ки ал го ри там ин ди ви ду ал не 
ауто но ми је (по ли ти ка са мо ек спре си је, са мо о све шће но сти или са-
мо про мо ци је) гло бал ног ци вил ног дру штва, (ре)кон струк ци ја и 
про ши ре ња по ли тич ке за јед ни це су крај ње ди ску та бил ни. Екла-
тант на (ак си о ма ти зо ва на) прет по став ка те о ри ја гло бал ног ци вил-
ног дру штва је да ни је мо гу ће јед но стра но (уни ла те рал но) ре ви та-
ли зо ва ње кла сич не ре пре зен та тив не де мо кра ти је, ни ти је мо гу ће 
ње но пре но ше ње на гло бал ни ни во,55) те да се пле ди ра за не ку ап-
стракт ну („пле ме ни ту“) по ли тич ку ауто но ми ју у гло бал ној сфе ри, 
док се га ји спе ци фич на „авер зи ја“ пре ма кон крет ним („про за ич-
ним“), ко лек тив ним и те ри то ри јал но де тер ми ни са ним по ли тич ким 
ак ци ја ма. Ер го, гло бал но ци вил но дру штво пред ста вља сво је вр сну 
кри ти ку ле ги тим но сти фор мал них по ли тич ких про це ду ра, те по-
ку шај да се апо ло ги ја етич ких свр ха и по ли ти ка при зна ва ња пла-
си ра ју као ре ше ња за све ма ни фест ни је де ва сти ра ње де мо кра ти је. 
Та ква фор ма „иде а ли стич ке“ упу ће но сти на мо рал и вред но сти 
у ме ђу на род ним од но си ма мо же да пре не брег не чи ње ни цу да се 
глав ни узрок та квом из ме шта њу мо же тра жи ти у ин су фи ци јен ци ји 
за јед нич ке сми сле но сти (по ве за но сти) на ни воу до ма ћег по ли тич-
ког устрој ства.
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DjordjeStojanovic

DIFFERENTTHEORETICALAPPROACHESTOTHE
GLOBALCIVILSOCIETYCONCEPT

Summary
This pa per cri ti cally re vi ews the dif fe rent the o re ti cal ap pro ac hes 

to the phe no me non of glo bal ci vil so ci ety. It is a way to for mu la te the 
re spec ti ve me ta-analytic le vel and mo re pre ci sely de fi nes the ge ne ral 
ide a ti o nal spa ce of glo bal ci vil so ci ety di sco ur se. The pri mary analyti-
cal in ten tion is to iden tify spe ci fic con cep tual di men sion of re la ti ons 
bet we en ci vil so ci ety and the glo ba li za tion pro cess. Ac cor dingly, the 
work ex plo res the com po si tion of glo bal ci vil so ci ety, the cur rent in-
sti tu ti ons, or ga ni za ti ons and prac ti ces of glo bal ci vil so ci ety, and pro-
blems of glo bal ci ti zen ship as so ci a ted with is su es of in clu sion and ex-
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clu si on. The ar tic le con clu des by di scus sing the eman ci pa tory po ten tial 
of glo bal ci vil so ci ety.

Key words: glo bal ci vil so ci ety, ci vil so ci ety, glo ba li za tion.
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