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УВОД

Iде је о но вом уре ђе њу по ли тич ке и еко ном ске сфе ре дру штва у 
Ср би ји по сле 1990. го ди не оста ја ле су у окви ри ма по ли тич ких 

про гра ма, ко ји су са ма лим рaзликама углав ном ва ри ра ли темупре
преузимања влaсти. Озбиљ на ци ви ли за циј ска пи та ња, у пр вом 
ре ду пи та ње раз во ја, мо дер ни за ци је, од но сно мо дер ног и тра ди ци-
о нал ног у са мој прак си, оста ја ла су по стра ни. Изо ла ци ја пре ма то-
ко ви ма дру штве них про ме на и ре цеп ци је тих про ме на у дру штве-
ним на у ка ма у Евро пи то ком де ве де се тих го ди на ни је основ ни 
* Ви ши на уч ни са рад ник
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз

градње демократских институција у Србији» (149057Д), ко ји се реализује у окви-
ру Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и 
технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.
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раз лог, а ни оправ да ње због не до стат ка озбиљ них те о риј ских ра-
до ва у ко ји ма тре ба отво ри ти сло же на пи та ња пре све га ме ђу од нос 
пар ла мен тар не де мо кра ти је, ин ди ви ду ал них и ко лек тив них пра ва 
(ет нич ких пра ва, пра ва за по сле них као људ ских пра ва, на при мер), 
ко ја су де фи ни са на у но вом за ко но дав ству на ста лом по сле 2000. 
го ди не, али ни су те о риј ски про ми шље на ка ко би њи хо ва опе ра-
ци о на ли за ци ја до ве ла до прак тич них по ли тич ких и дру штве них 
про ме на у прав цу ства ра ња новогдруштвеногсистемавредности. 
Си стем вред но сти је ба за и кон сен зус за стра те ги ју раз во ја срп ске 
при вре де и др жа ве. Јер ово пи та ње ко је сто ји као стал ни за да так, 
а ње го во не до вр ша ва ње као стал на пре пре ка пре ва зи ла же њу раз-
ли чи тих об ли ка кри зе, ко ји на и ла зе у та ла си ма, као фи нан сиј ска 
кри за, као кри за вла де, кри за со ци јал ног ди ја ло га на ли ни ји по сло-
дав ци-син ди ка ти, као кри за не за ви сно сти пра во су ђа и ме ди ја или 
по ве ре ња гра ђа на у по ли ци ју, као уну тар стра нач ке кри зе и по де ле 
уну тар стра на ка, а та ко ђе кон стру и са ње нео прав да них иде о ло шко-
по ли тич ких ко а ли ци ја у са ста ву вла де. Све на ве де не кри зе има ју 
узрок у јед ном те мељ ном не про ми шља њу де мо крат ских ин сти-
ту ци ја, њи хо вом де ло ва њу и сте пе ну њи хо ве од го вор но сти они ма 
ко ји су их би ра ли, или де ле ги ра ли да за сту па ју њи хо ве ин те ре се 
као ин те ре сне гру пе. Дру штве на и по ли тич ка ре ал ност Ср би је на 
по чет ку 21. ве ка је још јед но озбиљ но рас кр шће, ко је би се мо гло 
раз ре ши ти нај пре до след ним про ми шља њем на ве де ног пи та ња, а 
за тим ње го вом до след ном опе ра ци о на ли за ци јом и при ме ном.

Ак ту ел на пи та ња су сло же на, она су за да та уну тра шњим за да-
ци ма тран зи ци је и спо ља шњим при ти сци ма гло ба ли за ци је, њи хо-
во ре ша ва ње тра жи мул ти ди сци пли нар на зна ња мно го об у хват ни ја 
од ма три це на род њач ког схва та ња на ро да и ње го вих по тре ба. Ово 
је епо хал но рас кр шће у ко ме се отва ра пи та ње – да ли ће дру штве-
на и по ли тич ка во ља оста ти у пре по зна тљи вим гра ни ца ма ет нич-
ког ин те ре са, за тво ре на у еко ном ској и кул тур ној са мо до вољ но сти. 
Или вре ди по ку ша ти што је знат но ве ћи ин те лек ту ал ни на пор, да 
се са чу ва ју вред но сти ко је је су до при нос иден ти те ту, али и прак-
тич ном ре ша ва њу про бле ма, уз при хва та ње и кул ту рол шко угра ђи-
ва ње у прав ну и дру штве ну свест на ших гра ђа на оних гло бал них 
вред но сти ко је су уна пре ди ла и дру га дру штва. При том, по сто је 
дру штве не вред но сти и пој мо ви ко ји су ола ко од ба че ни, иако ни су 
у су прот но сти са мо дер ни за ци јом. То је слу чај упра во са ка те го-
ри јом со ци јал не др жа ве: са мо у прав на со ци ја ли стич ка Ју го сла и вја 
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је би ла при мер до бро и озбиљ но уре ђе не со ци јал не др жа ве, али 
по ли тич ки и иде о ло шки дис кур си по сле 1990. ни су же ле ли да ис-
ко ри сте би ло ко ји од прак тич но про ве ре них ин сти ту та и ис ку ства 
ове др жа ве у ства ра њу но вих мо де ла со ци јал не др жа ве, или бар 
не ких ње них функ ци ја. 

У са да шњим усло ви ма, го то во је не мо гу ће у окви ру ин сти ту-
ци ја по ве за ти дис курс ли бе рал но-на род ног схва та ња др жа ве и дру-
штва, са со ци јал но-де мо крат ским по и ма њем ових фе но ме на. 

Со ци јал на др жа ва у кон тек сту ових пи та ња, ни је основ ни 
узрок већ ре ал на по сле ди ца и ре зул тат до стиг ну тог раз во ја дру-
штве них и по ли тич ких прет по став ки де мо кра ти је у Ср би ји у про-
те клим го ди на ма тран зи ци је. Овај мо дел др жа ве ни је иде о ло шко-
по ли тич ка фло ску ла, ни ти из раз днев но-по ли тич ких ин те ре са ко ји 
до но се по је ди не ме ре као резидуе ње ног за кон ски ре гу ли са ног, и у 
прак си озбиљ но схва ће ног пој ма и су шти не, а што већ ду го при па-
да кор пу су људ ских пра ва, укљу чу ју ћи за по сле не и не за по сле не, 
пен зи о не ре и сва ли ца ко ја сво ју ег зи стен ци ју оства ру ју сво јим ра-
дом. 

1.ИДЕЈЕЛИБЕРАЛИЗМАИПОПУЛИЗМА
КАОИСТОРИЈСКЕИПОЛИТИЧКЕДИЛЕМЕ

У Ср би ји по сле 2000. го ди не ве о ма агре сив но се на ме ће мо-
ни зам ре ше ња свих бит них, у пр вом ре ду при вред них и др жав них 
пи та ња, са ста но ви шта нео ли бе ра ли зма као је ди ног ре ше ња. Јав ни 
го вор ко ји за по чи ње са: “Ово мо ра да се ре ши на сле де ћи на чин”, 
са др жи у се би иде о ло шки дис курс, ко ји је ус пео да оту ђи од јав-
не де лат но сти мно ге де мо крат ски ори јен ти са не гра ђа не. По ка за ло 
се да у прак си сло бо да и де мо кра ти ја не мо ра ју да се усло вља-
ва ју и раз ви ја ју па ра лел но, а раз вој де мо крат ских иде ја по ка зу је 
се кроз му ко тр пан пут од фи ло соф ске и дру штве но те о риј ске ми-
сли ка спо зна ји ре ал них мо гућ но сти њи хо ве при ме не у кон крет ној 
прак си овог дру штва. Наш по зна ти по ли ти ко лог проф. др Ми лан 
Ма тић у сту ди ји Либерализам,популизамидемократија2) ука зу је 
на сло же ност од но са те о ри је и ње не при ме не већ у по чет ној фа зи 
раз во ја ли бе рал не ми сли. Раз ли ке у по и ма њу од стра не ен гле ских 
ли бе ра ла 18. ве ка и фран цу ских ми сли ла ца, има ле су да ле ко се жне 
прак тич не по сле ди це. Док су ен гле ски ли бе ра ли раз ма тра ли од-
2)  Ми лан Ма тић, Либерализам,популизамидемократија,триесејаизполитичкетео

рије, ИПС, Бе о град, 2005, Књи га 2, op. cit., стр. 37.
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нос пар ла мен та ри зма и ин ди ви ду ал них сло бо да, пре све га у сми-
слу не га тив не сло бо де – као спре ча ва ње по вре де пра ва при ват но-
сти, до тле фран цу ски те о ре ти ча ри про ду бљу ју пи та ње по зи тив не 
сло бо де, као пра ва на ро да на ак тив ну кон тро лу вла сти, уче шће и 
ути цај у по ли тич ким про це си ма, у прав цу ши ре ња и по пра вља-
ња сло бо да у њи хо вом по зи тив ном сми слу. До и ста, проф. Ми лан 
Ма тић се пи та: “Уко ли ко се при хва ти иде ја сло бо де у не га тив ном 
сми слу, на ста ју огра ни че ња у прак си и во лун та ри зам у ве ли ким 
обла сти ма жи во та: Пре пу шта ње при ват не сфе ре спон та ној игри и 
од но си ма дру штве них сна га да је ма ха ши ре њу и про ду бљи ва њу 
со ци јал них не јед на ко сти, ко је до во де до та квих раз ли ка у усло ви-
ма ре а ли за ци је сло бо де да не ма пре пре ка и гра ни ца. Мо же ли би ти 
‘ма ле’ сло бо де у усло ви ма ве ли ке и го то во оп ште не сло бо де и ли-
ша ва ња? То су пи та ња ко ја от кри ва ју све ве ће уда ља ва ње пр во бит-
но бли ских иде ја ли бе ра ли зма, де мо кра ти је, па и со ци ја ли зма. Са 
не јед на ко сти ма ко је иза зи ва јед но стра на исто риј ска при ме на не га-
тив не сло бо де као иде а ла из вор ног иде а ли зма, она се од зна чај ног 
пој ма де мо крат ске тран сфор ма ци је дру штва све ви ше пре тва ра у 
ап страк ци ју и де мо крат ски фор ма ли зам”.3)

Ове оп ште при мед бе мо гу се при ме ни ти и на по је ди не сфе ре 
дру штве ног жи во та. Дру штве ни де тер ми ни зам сло бо де као нај оп-
шти ји услов сло бо де пред у зет ни штва и сло бо де и пра ва на рад, 
има огра ни че ња у оба сми сла схва та ња сло бо де. Не га тив но схва та-
ње сло бо де у крај њој ин стан ци су жа ва се на сло бо ду при ват но сти, 
при ват не сво ји не и уски хо ри зонт жи во та по је дин ца, па ин ди ви-
ду ал ни его и зам по чи ње да ума њу је оштри цу кри ти ке, кри тич ког 
ра су ђи ва ња и по тре бе за кон тро лом вла сти, што у са вре ме ном гло-
ба ли зо ва ном све ту под ри ва те ме ље де мо кра ти је. Та ко ђе, и су прот-
но по зи тив но схва та ње сло бо де “као пре ва зи ла же ња ко лек тив ног 
над лич ним, до ла зи до бри са ња бес крај них по себ них и лич них раз-
ли чи то сти, до ни ве ла ци је и спо ља шње ре дук ци је осо бе но сти на 
‘оп штост’ или ‘про сек’, што по се би не мо же би ти ни шта дру го 
до је дан вид огра ни ча ва ња су шти не сло бо де. Пре но ше ње те жи шта 
од го вор но сти за сло бо ду на дру штве не усло ве, објек тив не чи ни о-
це, др жа ву или дру ге ко лек тив не ен ти те те, мо же по се би зна чи ти 
осло ба ђа ње љу ди и чо ве ка за лич ну од го вор ност, ка ко за сво ју, та ко 
и за ко лек тив ну суд би ну”.4)

3)  М. Ма тић, ibi dem, стр. 37.
4)  М. Ма тић, ibi dem, стр. 39.
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Аме рич ка ли бе рал на по ли тич ка док три на схва та по ли тич ки 
плу ра ли зам као отво ре но бо ри ли ште дру штве них гру па и ин те ре-
са, а у прак си при кри ве но де лу ју раз ли чи те моћ не гру пе (ло би ји, 
би ро кра ти ја и дру ге гру пе). За то овај аутор за сту па став уме ре не 
то ле ран ци је у при зна ва њу и прак ти ко ва њу плу ра ли те та. Он сма-
тра: “Уме ре но при зна ва ње ауто но ми је ве ли ких со ци јал них гру па, 
за јед но са та квим плу ра ли стич ким ор га ни зо ва њем ко је омо гу ћу је 
пре ко ра чи ва ње за те че ног со ци јал ног при па да ња и удру жи ва ња по 
кон крет ним еко ном ским, кул тур ним, и дру гим ин те ре си ма, ве о ма 
је зна чај на по лу га ства ра ња де мо крат ског и отво ре ног плу ра ли-
стич ког дру штва”.5) 

Ме ђу тим, при хва та ње ка ко по зи тив ног, та ко и не га тив ног 
прин ци па сло бо де ко ји се при ме њу ју у слу ча ју еко ном ских и со-
ци јал них пра ва, не са мо да у прак си мо гу би ти зло у по тре бље ни 
у свр ху за до во ље ња ин те ре са уже гру пе, или из ма ни пу ли са ни. 
Сло бо де ко је је про кла мо вао кла сич ни ли бе ра ли зам, пре све га су 
по ли тич ке сло бо де, ко је има ју и сво ју еко ном ску стра ну. Али мо-
дер не еко ном ске сло бо де, со ци јал не сло бо де и пра ва из ра да и по 
осно ву ра да, има ју сво ју еко ном ску стра ну, од но сно це ну ко ја оп-
те ре ћу је ши ро ке сло је ве ста нов ни штва – пред у зет ни ке, за послне, 
али и др жа ву, или об у хва та исто вре ме но све ове су бјек те. За то је у 
прак си од нос ли бе рал не и со ци јал не др жа ве про мен љив, а оно што 
се у на шој нај но ви јој прав ној и по ли тич кој те о ри ји озна ча ва под 
пој мом “прав на др жа ва”, за пра во је ми ни мум функ ци ја ли бе рал не 
др жа ве, док по је ди не со ци јал не ме ре ко је се усва ја ју под при ти-
ском уну тра шњих дру штве них су ко ба, или спољ ним зах те ви ма од 
стра не Европ ске Уни је, ни ка ко не за до во ља ва ју кри те ри ју ме пој ма 
со ци јал не др жа ве. У ци љу га ран ци је ми ни мал них сло бо да и пра ва 
гра ђа на, власт ус по ста вља сво је функ ци је, за ко је још не ма га ран-
ци је ста бил но сти, по де ла вла сти и не за ви сност пра во су ђа се че сто 
до во ди у пи та ње од стра не из вр шне вла сти, док је оства ри ва ње 
пра ва и ин те ре са гра ђа ни на као по је дин ца че сто из ло же но во лун-
та ри зму и ар би трер но сти.

2.РАЗВОЈИКРИЗАСОЦИЈАЛНЕДРЖАВЕ

Др жав ни про тек ци о ни зам на стао у тр жи шним при вре да ма 
по сле Дру гог свет ског ра та имао је два основ на узро ка. Први, је 
ну жност по кре та ња при вре де из ста ња ра зо ре но сти и ре це си је, 
5)  Op. cit. стр., 74.



- 16 -

ДРУШТВЕНЕИПОЛИТИЧКЕПРЕТПОСТАВКЕ...ДубравкаСтајић

због че га су ор га ни зо ва ни ве ли ки јав ни ра до ви. Као по че так об-
на вља ња ве ли ког бро ја при вред них де лат но сти и за по шља ва ња 
рад не сна ге. Други, раз лог је ци ви ли за циј ско са зре ва ње ка пи та ли-
зма као уни вер зал ног си сте ма, ко ји ви ше ни је ну жно био за сно ван 
на при ми тив ној екс пло а та ци ји људ ске рад не сна ге. Трећи би тан 
фак тор је по сто ја ње бло ка ис точ но е вроп ских зе ма ља са јед но пра-
тиј ским ко му ни стич ким си сте мом, спе ци фич ним об ли ци ма со ци-
јал не функ ци је др жа ве и иде о ло ги јом ко ја је би ла бли ска и има ла 
број не при ста ли це и у зе мља ма гра ђан ске де мо кра ти је. Сви ови 
чи ни о ци ути ца ли су на по сте пе но ства ра ње но вог за ко но дав ства 
и прак се, при зна ва ње пра ва за по сле ни ма, по бољ ша ња ста ра ња и 
здрав стве не за шти те чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца, као и све ши-
рем кру гу гра ђа на. При ти сак ши ро ких кру го ва гра ђа на на по ве ћа-
ње њи хо вих со ци јал них пра ва зах те вао је ве о ма ви со ка из два ја ња 
из др жав них бу џе та, што је био је дан од основ них узро ка кри зе и 
те о риј ског пре и спи ти ва ња со ци јал не др жа ве и ње не уте ме ље но-
сти у европ ској прак си, кра јем се дам де се тих и по чет ком осам де се-
тих го ди на. Дру ги би тан фак тор је опа да ње ефи ка сно сти при вре да, 
као по сле ди ца нафт ног шо ка и кри зе ко ја је за по че ла 1973. го ди не. 
За кон сти ту и са ње со ци јал не др жа ве нео п ход но је ус по ста вља ње 
не ко ли ко бит них и спе ци фич них усло ва: 1) мир уну тар дру штва, 
са со ци јал ним кон сен зу сом; 2) при вред ни раст и раз вој, од су ство 
фи нан сиј ске и ин ду стриј ске кри зе; 3) со ци јал ни мир, уз три пар-
тит ну са рад њу три парт не ра и пре ва зи ла же ње нај гру бљих ви до ва 
екс пло а та ци је. Уз ре ла тив но јед но став но фор му ли са ње усло ва за 
на ста нак со ци јал не др жа ве, нео п ход но је ис та ћи на ста нак и стал-
ни раз вој прав не и дру штве не све сти о по мо ћи свим чла но ви ма 
дру штва, по себ но они ма ко ји ни су спо соб ни за рад. То су ви со ка 
ци ви ли за циј ска до стиг ну ћа, ко ја су на ста ла у усло ви ма тех но ло-
шки ви со ко ра зви је ног ка пи та ли зма, у усло ви ма ми ра и дру штве не 
ста бил но сти, ко ји су омо гу ћи ли дру штве ни кон сен зус о по сти за њу 
ова квих ци ље ва. 

С дру ге стра не, ви со ка сто па опо ре зи ва ња нај бо га ти јих сло-
је ва дру штва до ве ла је до бек ства ка пи та ла у дру ге др жа ве, из бе-
га ва ња пла ћа ња по ре за (по ре ска ева зи ја) и сма њи ва ња ула га ња и 
ин ве сти ра ња у раз вој кла сич них ин ду стриј ских гра на, у ко ји ма 
тра ди ци о нал но ра ди нај ве ћи број за по сле них. Раз вој но вих тех но-
ло ги ја то ком осам де се тих го ди на отво рио је пот пу но но во пи та ње 



стр:1122.

- 17 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2009год.(XXI)VIIIvol=20

у це ло куп ној људ ској исто ри ји: шта је про цес ра да у ко јем не по-
сто ји жи ви људ ски рад?

Све ве ћи зах те ви ши ро ких сло је ва ста нов ни штва у по гле ду за-
хва та ња из бу џе та, а по осно ву со ци јал них пра ва, до ве ли су то-
ком осам де се тих го ди на 20. ве ка до пре и спи та и ва ња овог мо де ла, 
и вра ћа ња ли бе рал ним вред но сти ма сло бо де пред у зет ни штва, што 
се и вре мен ски по кло пи ло са кри зом со ци ја ли зма у си стем ском 
сми слу, ка ко ње го ве еко но ми је, та ко дру штва и идеј них по сту ла та 
на ко ји ма се си стем за сни ва. Ме ђу тим, ути цај јед ног објек тив ног 
фак то ра та ко ђе је до при нео пре ра спо де ли од но са сна га у нај бо га-
ти јим при вре да ма, а то је по ме ну ти по че так нафт не кри зе. Со ци јал-
на др жа ва би ла је за сно ва на на јед на ко сти шан си ши ро ких сло је ва 
ста нов ни штва ка ко у пра ву на шко ло ва ње, при ступ ле че њу и здрав-
стве ним услу га ма, мо гла је да оп ста не за хва љу ју ћи стал ном ра сту 
и раз во ју, при ме ни на у ке и ви со ком сте пе ну за по сле но сти до ма ће 
и стра не рад не сна ге. Ме ђу тим, у дру га чи јем си сте му, со ци јал на 
пра ва би ла су оства ри ва на у ју го сло вен ском са мо у прав ном со ци-
ја ли зму, и раз би ја ње те др жа ве, оси ро ма ше ње ста нов ни штва би ло 
је у функ ци ји уни шта ва ња мо де ла со ци јал но со ли дар ног дру штва 
за сно ва ног на иде ји со ци јал не прав де.

При ме на нео ли бе рал не еко ном ске по ли ти ке на бив ше со ци ја-
ли стич ке зе мље по ка за ла је да мул ти на ци о нал ни ка пи тал бр зо ула-
зи у њи хо ве при вре де, да ула зи у др жав не и по ли тич ке ин сти ту ци је 
и дик ти ра об лик и тем по раз во ја дру штва.

Гло бал но ши ре ње нео ли бе ра ли зма до би ја не са мо еко ном ске 
и тех но ло шке раз ме ре, већ пу тем ме ди ја про ши ру је по ље свог де-
ло ва ња на си стем вред но сти, у пр вом ре ду на прин цип со ли дар но-
сти као вред но сни те мељ сва ког об ли ка уза јам но сти, до бро вољ ног 
удру жи ва ња гра ђа на, од раз ли чи тих об ли ка удру жи ва ња на ни воу 
ло кал не за јед ни це, до на ци о нал них и ме ђу на род них син ди кал них 
ор га ни за ци ја. Па ра док сал но, уме сто ре ста у ра ци је вред но сти гра-
ђан ског дру штва, гло ба ли за ци ја ну ди си му ла крум вред но сти, у 
чи јем је цен тру по је ди нац-по тро шач. Из свих из не тих раз ли ка у 
вред но сном, ор га ни за ци о ном, опе ра тив ном сми слу, ни је мо гу ће 
из вр ши ти не ку вр сту кон сен зу са, и за то су вред но сна опре де ље-
ња ме ђу гра ђа ни ма Ср би је, укљу чу ју ћи ве ли ку гру пу рад но спо-
соб них (за по сле них и не за по сле них) та ко оштро по де ље на. Пр ва 
фа за тран зи ци је отво ри ла је мо гућ ност, да ко ри шће њем до ма ћих 
људ ских ре сур са (па мет и зна ње), бу де фор му ли са на та ква стра-
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те ги ја раз во ја, ко ја не ће по но ви ти гре шке и гу бит ке прет ход них 
тран зи ци о них зе ма ља, а по себ но ува жа ва ју ћи прет ход ну де це ни ју. 
Та шан са ни је ис ко ри шће на, упр кос на по ри ма број них струч ња ка 
и ин те лек ту а ла ца да са мо нај ши рим ан га жо ва њем и по ве за ним де-
ло ва њем зна ња из раз ли чи тих обла сти, це на тран зи ци је мо же да 
бу де ре ла тив но под но шљи ва, не са мо обла сти, це на тран зи ци је мо-
же да бу де ре ла тив но под но шљи ва, не са мо ис ка за на у свом ма те-
ри јал ном ви ду, већ раз вој ном, ци ви ли за циј ском.

Дру штва свет ске пе ри фе ри је у про те клих два де сет го ди на бе-
ле же пад бру то дру штве ног про из во да де по пу ла ци ју и ста ре ње 
ста нов ни штва, еко ном ску еми гра ци ју мла дих љу ди. Све ове по ја ве 
ка рак те ри шу и дру штва За пад ног Бал ка на, укљу чу ју ћи и Ср би ју.

У гло ба ли зо ва ном све ту без но вих иде ја и ви зи ја ко ји до но се 
раз ре ше ње про бле ма, све је ви дљи ви ја те жња раз ли чи тих цен та-
ра мо ћи да де лу ју дез ин те гра тив но ка свим ин те гра тив ним иде ја-
ма ко је су би ле кон сти ту тив ни фак тор на стан ка прав не и гра ђан-
ске др жа ве, дру штве ног на ци о нал ног и кла сног иден ти те та, па 
и уже груп ног (нпр. струч ног) иден ти те та. Ову дез ин те гри шу ћу 
ак тив ност раз ма тра ли су, са раз ли чи тих те о риј ских по зи ци ја, И. 
Во лер стејн, С. Хан тинг тон. Овај по то њи за пра во оправ да ва де гра-
да ци ју де мо кра ти је, ко ја мо ра да бу де пред мет де ло ва ња огра ни че-
них дру штве них ели та, док се ши ро ке ма се ис кљу чу ју из ње. За то 
Ми лан Ма тић сма тра да се “ли бе ра ли зам(се) до кра ја исто риј ски 
по твр ђу је као иде о ло ги ја до ми на ци је нај бо га ти јих и нај моћ ни јих, 
по вла шће них зе ма ља и сло је ва дру штва, ко ји де мо крат ска на че ла 
ува жа ва ју у гра ни ца ма очу ва ња уну тра шње со ци јал не рав но те же, 
али спо ља шњу екс пан зи ју и ути ли тар ну стра те ги ју по ја ча ва до 
мак си му ма. У том сми слу се са вре ме ни ли бе ра ли зам ја вља и као 
сво је вр сни ан ти под де мо кра ти је, или као на мет ну ти оп шти оквир 
у ко ме се мо гу то ле ри са ти по је ди ни еле мен ти де мо кра ти је и де мо-
крат ских оп ци ја”.6)

Ова кво дру штве но пре гру пи са ва ње и пре ра спо де ла мо ћи на 
гло бал ном пла ну про у зро ко ва ли су ре гре сив не про це се у све ту: 
по раст не јед на ко сти уну тар дру штва и из ме ђу њих, огра ни ча ва ња 
пар ти ци па ци је гра ђа на у де мо крат ским про це си ма, про ду бљи ва ње 
ет нич ких и вер ских су ко ба. 

Сви ови про це си тран спа рент но се ја вља ју у све ту ра да, кроз 
по гор ша ње по ло жа ја ге не рал но свих за по сле них уво ђе њем уго во-
6)  Упо ре ди, М. Ма тић, op. cit., стр. 95.
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ра о ра ду на од ре ђе но вре ме као до ми нант ног об ли ка рад ног од но-
са; не ви ђе ном дис ки ми на ци јом же на, при пад ни ка ет нич ких гру па, 
стра них рад ни ка, пре ба ци ва њем фа бри ка и пр ља ве ин ду стри је у 
зе мље свет ске пе ри фе ри је. Твр ђи се оп шти “со ци јал ни дам пинг”, 
обез вре ђи ва ње свих за по сле них, без об зи ра на сло же ност по сла 
ко ји оба вља ју, струч ну спре му, рад но ис ку ство и ве шти не ко ји ма 
рас по ла жу. Обез бе ђу ју се рад и дру штве ни ста тус за по сле них, а 
по ме ну ти тер мин по ти че од по зна тог фран цу ског со ци о ло га Пје ра 
Бур ди јеа. На про тив, по но во се уво де на че ла мо не та ри зма, ко ја су 
услед на сту па ња свет ске еко ном ске кри зе 2008. го ди не до пу ње на 
про тек ци о ни стич ким ме ра ма у САД, Ка на ди, Европ ској Уни ји.

Це ло куп ни идеј но-по ли тич ки и еко ном ски свет гло ба ли за ци-
је по чи ње да под ле же пре и спи ти ва њу, от по ру уну тар са мих зе ма-
ља Европ ске Уни је, у ко ји ма иде је со ци јал не прав де ни је пот пу но 
не ста ле из све сти љу ди и ор га ни за ци ја. Та лас штрај ко ва у Грч кој 
тра је од де цем бра 2008. го ди не, у Фран цу ској су син ди ка ти за јед но 
са не вла ди ним ор га ни за ци ја ма на ја ви ли у мар ту две сто ти не (200) 
ко ло на про те ста ши ром зе мље – про тив от пу шта ња, су спен зи је ко-
лек тив них уго во ра. По но во се пре и спи ту је те о риј ско на сле ђе со-
ци ја ли стич ких ми сли ла ца, укљу чу ју ћи К. Марк са, ка ко од стра не 
со ци јал де мо крат ских стра на ка, та ко и од стра не пред став ни ка нео-
ли бе рал не ми сли, ко ји на сто је да на ђу раз ре ше ње по сто је ће ду бо ке 
кри зе ка пи та ли зма.

У стал ном пре пли та њу тран зи ци о них и гло бал них про бле ма, 
пи та ње со ци јал них ме ра и уло ге др жа ве у ре ша ва њу еко ном ских 
про бле ма у Ср би ји је по себ но сло же но пи та ње. Си ро ма штво и ви-
со ка сто па не за по сле но сти из у зет но су су зи ли про стор де ло ва ња 
три со ци јал на парт не ра у прав цу пра вич не пре ра спо де ле дру штве-
ног те ре та тран зи ци је. Чак и ме то ди ко ји су до бро по зна ти еко но-
ми сти ма као исто риј ски при мер из ла ска из ре це си је, ду го го ди на у 
на шој сре ди ни ни су би ли при хва ће ни.7)

Са по сто је ћим гло бал ним окру же њем и не до вр ше ном тран зи-
ци ом, чи ји је ре зул тат је дан об лик ка пи та ли зма пр во бит не аку му-
ла ци је, без ин сти ту ци о нал ног огра ни ча ва ња и кон тро ле, на ста ју 
от по ри, ор га ни за ци о ни и од стра не ми сле ћих љу ди, у Ср би ји ко ја 
7)  Већ 2001. го ди не не по сред но по сту па њу на сна гу За ко на о при ва ти за ци ји, пред ло жи-

ла сам та да шњем ру ко вод ству Со ци јал де мо крат ске уни је (СДУ) и Ује ди ње них гран-
ских син ди ка та “Не за ви сност”, као про грам ским пред став ни ци ма све та ра да, да се 
ор га ни зу ју јав ни ра до ви, али је пред лог од би јен “као нео зби љан, јер то ко шта”. Со ци-
јал на це на тран зи ци је у ме ђу вре ме ну је ви ше стру ко по ра сла.
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је озбиљ но оси ро ма ше на. Те мељ на при мед ба ко ју упу ћу је ова квом 
си сте му со ци о лог Зо ран Ви до је вић је “да се де мо кра ти ја опет за о-
би ла зи, са мо под дру гим пред зна ком”.8) Ви до је вић је ус твр дио да 
со ци јал на др жа ва, са од го вор ном вла дом, не мо же да се кон сти ту-
и ше у усло ви ма “га зда шког” ка пи та ли зма, у ко ме је за по шља ва ње 
схва ће но као со ци јал на на гра да, а за по сле ни има ју ста тус ро бља. 
Он за па жа да го то во не по сто ји мо гућ ност син ди кал ног и стру ков-
ног ор га ни зо ва ња рад ни ка код при ват них по сло да ва ца у Ср би ји. 
Ви до је вић ис ти че да по сто ји огром на ци ви ли за циј ска раз ли ка из-
ме ђу за пад но е вроп ског и ја пан ског ка пи та ли зма, у од но су на са да 
оства ре ни ка пи та ли зам у Ср би ји, ко ји ка рак те ри ше као су ров. По 
ње му, кон цен тра ци ја ка пи та ла већ је до ве ла до по де ле вла сти из-
ме ђу вла сни ка круп ног ка пи та ла и по ли тич ких ели та. За то је, сма-
тра овај аутор, ре ал но оче ки ва ти да по ли тич ке ели те до но се са мо 
пар ци јал не и по вре ме не ме ре, “Ра ди пред у пре ђи ва ња мо гу ћег со-
ци јал ног по жа ра, пред ло га, обе ћа ња и по те за ко ји има ју ане сте зи-
ра ју ће деј ство, на кон ко га на и ла зи још оштри је али у по сто је ћим 
окол но сти ма, не моћ но осве шће ње и ду бље не за до вољ ство”.9)

Не за до вољ ство ши ро ких сло је ва ста нов ни штва ни је упу ће но 
про тив при ва ти за ци је као та кве, већ не до ста так кон трол них ме ха-
ни за ма и огра ни че ња овог про це са. Шта ви ше, на осно ву ни за по-
ка за те ља, ко је З. Ви до је вић из но си у сво јој књи зи Де мо кра ти ја на 
за ла ску – ауто ри тар но-то та ли тар на власт, аутор до ка зу је да по ли-
тич ка де мо кра ти ја мо же да ко ег зи сти ра са еко ном ским то та ли та-
ри змом. Ви до је вић као ре ше ње пред ла же уво ђе ње сво јин ског плу-
ра ли зма, сма тра ју ћи да је дру штве но не це лис ход но при ва ти зо ва ти 
све ре сур се и при вред не су бјек те. Ње гов за кљу чак је да су по ве за-
ност еко ном ског мо ни зма и не раз ви је ног по ли тич ког плу ра ли зма 
до ве ли до те шке оп ште си ру а ци је у срп ском дру штву, што мо же 
да ље да про у зро ку је не кон тро ли са не про ва ле со ци јал ног гне ва. 

Ове прог но зе со ци о ло га Зо ра на Ви до је ви ћа об ја вље не су пре 
не го што је, пу тем јав них ме ди ја, об ја вљен зах тев Ми ни стар ства 
еко но ми је Вла де Ре пу бли ке Ср би је да су до ви су спен ду ју све рад не 
спо ро ве ко ји су у то ку у Ре пу бли ци Ср би ји. Ова ко груб на ср тај на 
суд ство као не за ви сну гра ну вла сти, а по себ но и на ср тај на пра ва 
за по сле них као људ ска пра ва, мо гућ је и због сла бо сти син ди ка та, 
њи хо ве усит ње но сти и уну тра шњих су ко ба о кон цеп циј ским и ор-
8)  Лич ни став, “Мо же ли Ср би ја по ста ти со ци јал на др жа ва” Зо ран Ви до је вић, Да нас, 

7-8.3.2009. стр. VI-VII.
9)  Op. cit. стр. VII.
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га ни за ци о ним пи та њи ма. Ова од лу ка по ме ну тог ми ни стар ства је у 
су прот но сти са ме ђу на род ним кон вен ци ја ма МОР, устав ном на че-
лу јед на ко сти гра ђа на пред за ко ном, као и чл. 195. За ко на о ра ду.

Гру бо и при ми тив но до ка зи ва ње сна ге ка пи та ла до ве ло је до 
су спен зи је ци ви ли за циј ских те ко ви на, као што су прав на и дру-
штве на свест. Вла да ви на пра ва до ве де на је у пи та ње, а вла да ње 
стра хом по твр ђе но као ме тод ка пи та ли зма на ње го вом са да шњем 
сту па њу у Ср би ји.

УМЕСТОЗАКЉУЧКА

По сто је на зна ке об на вља ња кр тич ке све сти о раз во ју и по тре-
би при ме не прин ци па со ли дар но сти у Ср би ји. На по ри син ди ка та 
да се отво ре про дав ни це са јев ти ним жи вот ним на мер ни ца ма су 
пре у зи ма ње европ ских ис ку ста ва ко ја се већ уве ли ко при ме њу ју. 
Ме ђу тим, не са гла сност из ме ђу те о риј ских уви да и пред ло га до-
ма ћих те о ре ти ча ра и ре ал но сти у ко јој се на ла зи срп ско дру штво, 
за пра во су до каз сна ге мо но по ла, не са мо мо но по ла ка пи та ла, већ 
мо но по ла ми шље ња, у ко ме се про стор за кри тич ко ми шље ње све 
ви ше су жа ва. Иде ја со ци јал не др жа ве, као што је на вео је дан од 
ауто ра, је те ко ви на ду гог ци ви ли за циј ског раз во ја, а по сто је ћи 
објек тив ни усло ви у Ср би ји и људ ски ре сур си ни су до се гли тај ци-
ви ли за циј ски сте пен. Уто ли ко се, ре ал но, мо же го во ри ти о по је ди-
ним стра те ги ја ма и со ци јал ним ме ра ма усме ре ним ка нај у гро же-
ни јим дру штве ним гру па ма. 
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