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ДЕМОКРАТИЈАИМЕЂУНАЦИОНАЛНИ
ОДНОСИУРЕПУБЛИЦИСРБИЈИ1)

-некиодпроблема-
Сажетак

Циљрадаједасејасноодреденекиодпроблемакоји
пратедемократскиразвојземље,каонужнепотребе
зацелокупностановништвокоје је мултинационал
ног састава..Истиодражаванедвосмисленупотре
бу,адокојеседошлоприменомновијеоптикеистра
живањаи сагледавањаполитике имеђунационалних
односа у Републици Србији. Ако се политика некада
дефинисалакаомудроступрављањаљудимаиства
римаусврхуостваривањанајвишихвредности,данас
сеонаможедефинисатикаоборбадруштвенихгрупа
ипојединаца,владајућихпартија,асвечешћеинацио
налнихмањиназаосвајање,очувањеиповећањемоћи,
властии користикоје иду узто.Упркоснастојања
и потребе да се наша земља развија као демократ
сказемља,ањеностановништвомаксималноуживау
благодетимадемократије,мираимогућностиразвоја
свихнацијаподједнакимусловима,свечешћесеуоча
ва истицање појединачне националне проблематике.
Чињеницаједасе,каоиумногимдругимдржавама
насталимраспадомСФРЈ,алиидржаваманасталим
нефункционисањем концепта социјалистичког уређе
њадржава,иуСрбијидемократијаучијерњеноста
новништвонемаискустваса савременимдемократ
скимоблицимамишљења,одлучивањаиверовања.Све

* Виши научни сарадник у ИПС, Београд
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је 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 за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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овонајчешћерезултираремећењеммађунационалних
односаибезбедностидржаве.
Кључне речи: демократија, Република Србија, наци
оналне мањине, међунационални односи, политика,
безбедност

УВОД

Nа ци о нал не др жа ве на ста ле на ру ше ви на ма ко му ни стич ких 
иде о ло ги ја и по ре да ка, ка ква је и Ре пу бли ка Ср би ја, има ју 

шан су за из град њу на де мо крат ским осно ва ма и мо де ран по ли тич-
ки, при вред ни и со ци јал ни раз вој, са мо ако не ус тра ју на на че ли-
ма на ко ји ма су кон сти ту и са не – на ет но цен три зму и на ци о нал ном 
екс клу зи ви зму.

На гла ша ва ње на ци о нал ног, а на ро чи то ет нич ког иден ти фи ко-
ва ња и са мо по што ва ња – што је у су шти ни да нас од ли ка свих пост-
ко му ни стич ких др жа ва па та ко и Ре пу бли ке Ср би је, за не ма ру је ин-
ди ви ду ал но са мо по што ва ње, или га чак озна ча ва као не по жељ ну 
ди со нан ци ју.

У про те сту про тив „со ци ја ли стич ког ко лек ти ви зма“ са да шњи 
на ци о нал ни ко лек ти ви зми ру ше и оно ма ло ин ди ви ду а ли зма што 
је за ме та ло кли це на су вом тлу соц-ко лек ти ви зма.

За Ре пу бли ку Ср би ју се мо же ка за ти да је сег мен ти ра на др-
жа ва и дру штво. Она је сег мен ти ра на по раз ли чи тим обе леж ји ма: 
ет нич ким, вер ским, ре ги о нал ним, кул тур но-исто риј ским итд. Ме-
ђу тим, струк ту ри са ње Ср би је као др жа ве не ува жа ва овај фак тич-
ки плу ра ли тет. Кри во про ту ма чен (да ли на мер но), др жав ни раз лог 
спре ча ва Ре пу бли ку Ср би ју да се по ли тич ки  (др жав но) кон сти ту-
и ше плу ра ли стич ки, али на мо де ран на чин. Бу ду ћи да по ли тич ка 
ар ти ку ла ци ја не ува жа ва, тач ни је ре че но пре на гла ша ва пи та ње на-
ци о нал ног и то оног ма њин ског де ла на ци о нал ног у др жа ви, те шко 
је го во ри ти о де мо кра ти ји. По го то во о са вре ме ној плу ра ли стич кој 
де мо кра ти ји ко ја се те ме љи на по ли тич ком су бјек ти ви те ту раз ли-
чи тих сег ме на та (гру па, ор га ни за ци ја, ет нич ких за јед ни ца итд.).

Та ко нпр. због ко му ни стич ке ин во лу ци је у Ре пу бли ци Ср би-
ји, али и у мно гим дру гим пост ко му ни стич ким дру штви ма и ра-
ди мањ ка во сти де мо крат ске тра ди ци је, не по сто ји ни ре ле вант на 
по ли тич ка свест, ни истин ска ди фе рен ци ја ци ја ауто ном них сфе ра 
дру штве ног жи во та. У та квим усло ви ма не по сто ји ни те мељ на 
ди хо то ми ја гра ђан ско дру штво – по ли тич ка др жа ва. На про тив, на 
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де лу је, ова ко или она ко, иде о ло шки мо ти ви са но по ли тич ко про из-
во ђе ње је дин ства, пре кла сног, са да на ци о нал ног.

Чи ње ни це ука зу ју да ко му ни стич ки и на ци о на ли стич ки ко-
лек ти ви зам оства ру ју ин те ре сант ну сим би о зу у го то во свим пост-
ко му ни стич ким дру штви ма па та ко и у Ре пу бли ци Ср би ји, не на 
ко рист не го на ште ту де мо кра ти је, на жа лост. С ве ћим или ма њим 
раз ли ка ма, усло вље ним ет но-кул тур ним, дру штве но-исто риј ским 
и дру гим спе ци фич но сти ма, сва су пост ко му ни стич ка дру штва ус-
по ста ви ла син те зу из ме ђу иде о ло шки пре о бу че них ко му ни ста и 
на ци о на ли ста. Та ко ком по но ва не упра вљач ке струк ту ре не ће мо-
ћи ста би ли зо ва ти, од но сно и убу ду ће ће та ко ђе пред ста вља ти фак-
тор де ста би ли за ци је по ли тич ког по рет ка, и чи ни ће „брак на крат ке 
ста зе“.

Не ка вр ста ком про ми са ко ју на ла зи мо у тој струк ту ри ни је 
ком про мис за ствар ну де мо кра ти ју већ ком про мис за власт и по је-
ди не ет нич ке ма њи не, а са свим си гур но про тив де мо кра ти је. У том 
сми слу мо же се ка за ти да „по сто ји ве ли ки рас ко рак из ме ђу зна ча ја 
ма њин ског пи та ња , с јед не и до са да шњих по ли тич ких ре ше ња, с 
дру ге стра не“.2)

ДЕМОКРАТИЈА,МЕЂУНАЦИОНАЛНИОДНОСИ
ИБЕЗБЕДНОСТУСРБИЈИ

Ме ђу нај ве ће пре пре ке де мо крат ском уре ђе њу Ре пу бли ке Ср-
би је, али и дру гих пост ко му ни стич ких дру шта ва осим из о ста ло сти 
де мо крат ске тра ди ци је, упра во је (ет но)на ци о нал ни ко лек ти ви зам. 
Овај је ко лек ти ви зам пре у зео го тов мо дел ко му ни стич ког (кла сног) 
ко лек ти ви зма, ко ји је по је дин ца ли шио сло бо де и по ли тич кког су-
бјек ти ви те та. Сва ки си стем ко ји не до зво ља ва по је дин цу да сло-
бод но сле ди сво је ин те ре се и сво је ци ље ве, прет по ста вља ју ћи му 
не ке ви ше ин те ре се, нај че шће на ци о нал не, кла сне и др.) је сте не-
де мо крат ски. Без те еле мен тар не ли бе рал не прет по став ке, као што 
смо по ку ша ли на гла си ти, не ма де мо кра ти је.

За го вор де мо кра ти је не зна чи иде а ли за ци ју на ро да. На род 
је увек да та и за да та ка те го ри ја. Де мо кра ти ја тре ба на ро ду упра-
во за то што је та кав ка кав је:по да нич ки, ко ле бљив, нео д го во ран, 
под ло жан ма ни пу ла ци ја ма, пре вр тљив, бру та лан. Де мо кра ти ја је 
на чин да се та кав на род (пук, го ми ла, ма са) пре о бра жа ва у по ли-
2)  Ра ду шки Н.: На ци о нал не ма њи не у ет нич ком мо за и ку Бал ка на, По ли тич ка ре ви ја бр. 

3, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008. стр. 919
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тич ки осве штен де мос. Не ма де мо кра ти је без на ро да, али не ма ни 
на ро да без де мо кра ти је. Тре ба те жи ти нај бо љем мо гу ћем дру штву 
у нај бо љој мо гу ћој др жа ви, а то је де мо крат ски уре ђе на др жа ва. То 
је она др жа ва ко ја ми ни ма ли зу је при ну ду, а мак си ма ли зу је са гла-
сност у да тим дру штве но-исто риј ским усло ви ма.

Кре а то ри др жав не по ли ти ке обич но не пре пу шта ју  слу ча ју 
са став сво јих ор га на при ну де. По де ли ли су ста нов ни штво по ет-
нич ком на че лу и ко ри сте то на че ло при из бо ру со ци јал них осно-
ви ца за ре гру та ци ју у раз ли чи тим вр ста ма су ко ба. Др жа ва је, чи ни 
се, про из вод да ле ко све сни јег пла ни ра ња не го што ми сле мно ги 
по сма тра чи.

Од нос из ме ђу ет нич ких (на ци о нал них) ма њи на и Ре пу бли ке 
Ср би је је ви ше стран и ве о ма ди на ми чан. Ет нич ка иден ти фи ка ци ја 
мо же об ли ко ва ти др жа ву, ме ђу тим др жа ва мно го че шће  не го што 
се ми сли мо же об ли ко ва ти и објек тив но го во ре ћи об ли ку је ет нич ке 
иден ти те те  и ме ђу ет нич ке од но се. 

Дру гим ре чи ма, ет ни ци тет је по ли тич ке при ро де не са мо по 
то ме што слу жи као осно ва за мо би ли за ци ју ин те ре сних гру па не-
го и по то ме што пред ста вља пре суд ни фак тор у ства ра њу, раз во ју 
и одр жа ва њу нај моћ ни јег по ли тич ког апа ра та – др жа ве.

Мно гим по сма тра чи ма по ста ло је ја сно да из град ња др жа ве 
и из град ња на ци је ни су та ко не раз мр си во ис пре пле те не  ка ко су 
то прет по ста вља ли те о ре ти ча ри мо дер ни за ци је. Из град ња на ци је 
и из град ња Ре пу бли ке Ср би је су не са мо два са свим одво је на исто-
риј ска про це са, не го је из град ња др жа ве у мно го ме за се ни ла из-
град њу на ци је. Цен тра ли за ци ја мо ћи, ја ча ње би ро кра ти је, из град-
ња вој ске и по ли ци је и ми ли та ри за ци ја мно гих по ли тич ких пи та ња 
ука зу је на над моћ др жа ве над на ци јом. Трен до ве усме ре но сти на 
др жа ву по др жа ва ју две по ја ве: све ве ћи не у спех сре ди шњих тво ра-
ца по ли ти ке у из град њи на ци је и ре ак ци ја на по ку ша је упли та ња 
стра них си ла.

Из град ња на ци је је на ро чи то дво сми сле но пи та ње за ели ту ка-
да по кре ће мо би ли за циј ске сна ге ко је по др жа ва ју про ти вље ње вла-
да ју ћим по ре ци ма.

Мно ги од тих по ре да ка ја ча ју на ци ју са мо уко ли ко ве ру ју да 
с вр ха мо гу успе шно кон тро ли са ти на род не мо би ли за ци је ка ко би 
учвр сти ли соп стве ни сре ди шњи по ло жај. Ка ко по ста је очи глед но 
да ја ча ње на ци је са др жи ри зи ке за цен трал ну власт, та кве ре жим-
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ске ели те на сто је или ка на ли са ти на род ну мо би ли за ци ју у др жав но 
усме ре не то ко ве или де мо би ли са ти обич не гра ђа не. У оба слу ча ја 
угро же ни по ре ци на сто је оја ча ти др жав не ин сти ту ци је и та ко се 
окре ћу из град њи др жа ве.

Исто вре ме но су и ино стра на упли та ња пот по мо гла ја вља ње 
над моћ но сти др жа ве над на ци јом. Ино стра на су упли та ња, пу тем 
ме ђу вла ди них про гра ма по мо ћи и ра зних дру гих на чи на, об ли ка, 
вр ста и пу те ва по мо ћи по ја ча ла уло гу би ро крат ских, али и дру-
гих др жав них ин сти ту ци ја др жа ве при ма о ца. Упра во су оне, а не 
стран ке  или вла де, глав ни ка на ли при ма ња та квих ино стра них по-
мо ћи и ула га ња. По ли тич ка се ели та на сто ји слу жи ти та квим ино-
стра ним упли та њем ка ко би на до ме сти ла не ка да обе ћа ва ју ћи на-
род ни ак ти ви зам.

Др жа ве се раз ли ку ју од дру гих об ли ка по ли тич ких ор га ни-
за ци ја што има ју мо но пол на моћ при ну де. Др жа ве не мо гу би ти 
трај не  и де ло твор не ако њи хо ва екс пан зи ја и ауто ри тет за ви се ис-
кљу чи во од при си ле. 

Ме ђу тим, чи ње ни ца је да сва ка ели та ко ја ства ра др жа ву прет-
по ста вља да има на рас по ла га њу мо гућ ност при ну де и при ну да се 
за и ста и упо тре бља ва да ле ко че шће не го што се обич но при зна је у 
ства ра њу ве ћи не др жав них си сте ма. 

Ме ђу тим, сва ка ели та ко ја ства ра др жа ву прет по ста вља да има 
на рас по ла га њу мо гућ ност при ну де и при ну ду за и ста и ко ри сти да-
ле ко че шће не го што се обич но при зна је при ли ком ства ра ња ве ћи-
не др жав них си сте ма.

Иако се за на ше ана ли тич ке спо соб но сти чи ни до дат ни на пор, 
али чи ни се нај ре ал ни ји при ступ схва та ња про це са и на чи на ја ча-
ња др жа ве је сте раз ма тра ње од но са из ме ђу раз ли чи тих др жав них 
ор га на (пра во су ђе, вој ска, по ли ци ја, по лу др жав не кор по ра ци је, 
би ро кра ти ја итд.), с јед не стра не и од но са др жа ве и ет но-кла сне 
дру штве не стра ти фи ка ци је, с дру ге стра не. Ет ни ци тет мо же за др-
жав не ре жи ме би ти ве о ма ко ри сно по ли тич ко сред ство. Уоби ча је-
на из ре ка ка же да су ет нич ке (ма њин ске) при пад но сти у нај бо љем 
слу ча ју смет ња, а у нај го рем прет ња са вре ме ним вла да ма. Ет нич ка 
иден ти фи ка ци ја ста нов ни штва за ели ту сва ка ко пред ста вља про-
блем, но по ка за ла се ко ри сним др жав ним ору ђем ко јим се вла сто-
др шци ве што слу же у свр хе из град ње по ли тич ке пар ти је, мо би-
ли за ци је ста нов ни штва, су зби ја ња опо зи ци је и рас по де ле пра ва и 
на гра да.
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Пра ви сми сао раз во ја по ли ти ке у Ре пу бли ци Ср би ји је спо соб-
ност по сто је ћих по ли тич ких ин сти ту ци ја и про це са да пред ви де и 
про на ла зе ре ле вант на ре ше ња за јав не про бле ме ко ји се стал но ме-
ња ју. У том кон тек сту ва жну уло гу има ју по ли тич ке ор га ни за ци је, 
а при че му „уну тра шња свест по ли тич ке ор га ни за ци је пред ста вља 
спо соб ност бр зе про це не ње не ком пе тен ци је и укуп них вла сти тих 
ве шти на“.3) 

Ре пу бли ка Ср би ја је мул ти на ци о нал на зе мља. Ње ном кон сти-
ту и са њу прет хо дио је ме ђу на ци о нал ни су коб. На ње га су ути ца ли 
кла са, кул ту ра, ин сти ту ци о нал не струк ту ре  као и спољ ни (чи ни се 
и нај ви ше) чи ни о ци.  Ме ђу на ци о нал на не при ја тељ ства из ра сла су 
из спо ја не по ве ре ња ме ђу кул ту ра ма и раз ли ка ма мо ћи. Та ко ђе су 
про из вод зло у по тре бе си ле и ко ли ко год чуд но зву ча ло, не до стат-
ка си ле. Зло у по тре ба во ди не пра вед ној рас по де ли др жав не мо ћи 
и јав них слу жби. Не до ста так во ди еска ла ци ји  си ле без ствар ног 
по ве ћа ња осе ћа ја си гур но сти обич них гра ђа на. И зло у по тре ба и 
не до ста так мо ћи про из и ла зе из чи ње ни це да што се др жав на ели-
та при мар но по све ћу је одр жа ва њу др жав ног по рет ка. За не ма ри ти 
уло гу си ле у об ли ко ва њу ме ђу на ци о нал них од но са у др жа ви зна чи 
ства ра ти по гре шну те о ри ју и не ре ал ну по ли ти ку. По ли ци ја и вој-
ска и њи хо ви ме ђу соб ни од но си ни су са мо део ре ак ци је на на ци о-
нал ну по ла ри за ци ју, нео мо гу по ста ти део ње ног узро ка.

По ли ци ја, вој ска, пра во су ђе че сто мо гу да по гор ша ва ју уме сто 
да раз ре ша ва ју су ко бе у мул ти на ци о нал ним дру штви ма као што је 
Ре пу бли ка Ср би ја. Др жав ни ре жи ми, пре ци зни је по ли тич ка ели та 
на вла сти ко ја се не осе ћа си гур но ра ди на ци о нал не ра зно ли ко сти 
сво јих би ра ча че сто ор га ни зу је си стем без бед но сти др жа ве по де-
ша ва њем на ци о нал не струк ту ре сво јих ор га на при ну де итд. та ко да 
се ме ђу на ци о нал но не по ве ре ње  пре тва ра у уда ља ва ње  сла би јих 
за јед ни ца од са мог по ли тич ког си сте ма. Исто вре ме но та ква по ли-
ти ка ре гру та ци је и уна пре ђе ња  че сто да је „фа во ри зо ва ним“ при-
пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на (оне то схва та ју та ко) уве ре ње да 
је др жа ва њи хо ва при ват на  без бед но сна слу жба и због то га се од-
у пи ру сва ком зах те ву сла би јих гру па за ве ћим уде лом у по ли ци ји, 
вој сци, пра во су ђу итд. По ве ћа ње и ми ли та ри за ци ја по ли ци је на-
гла си ли су ње ну ва жност за ме ђу на ци нал не од но се. Ве ли ки део тог 
3)  Су бо тић Дра ган: Упра вља ње зна њем у по ли ти ци – је ли мо гућ know led ge ma na ga ment 

у по ли ти ци?, По ли тич ка ре ви ја бр. 4, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град 2008 стр. 
1327 
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по ве ћа ња и ми ли та ри за ци је био је омо гу ћен про да јом и да ро ви ма 
стра них мен то ра.

За раз ре ше ње ме ђу на ци о нал них су ко ба нео п ход но је да се по-
ли ци ја и вој ска стал но пре и спи та ју не као не у трал ни ин стру мен ти 
за ре ша ва ње про бле ма не го као мо гу ћи узро ци тих про бле ма. Ни су 
све ме ђу на ци о нал не не рав но те же у др жав ним су бјек ти ма без бед-
но сти ре зул тат на мер них по ли тич ких пла но ва, али је си гур но да 
ве ћи на је сте.

У раз ма тра њу без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је нео п ход но је 
узе ти у об зир на ро чи то: ути цај ме ђу на ци о нал ног са ста ва свих су-
бје ка та без бед но сти; сам ути цај по ли ци је и вој ске, пре све га, на 
ре ша ва ње од ре ђе них про бле ма; стра те ги ју без бед но сти итд.

За сва ко трај но ре ше ње ме ђу на ци нал не про бле ма ти ке у Ре пу-
бли ци Ср би ји нео п ход на је те мељ на про ме на у рас по де ли по ли-
тич ке мо ћи и ути ца ја у дру штву, и као део те про ме не, при ла го ђа-
ва ње су бје ка та без бед но сти по пи та њу на ци о нал не при пад но сти. 
Ово је на ро чи то са да по треб но на Ко со ву и Ме то хи ји, Сан џа ку, 
Вој во ди ни. Раз ре ше ње ме ђу на ци о нал ног су ко ба не ће би ти трај но 
ако оства ре на без бед ност бу де са мо без бед ност др жа ве, а не и без-
бед ност сва ке за јед ни це у њој.

Де мо кра ти ја је увек у свим сво јим аспек ти ма, кон цеп ту ал ном, 
мо рал ном и ем пи риј ском ком про мис. Сви се ти аспек ти мо гу са-
гле да ти у ком про ми су из ме ђу зах те ва да се ни с јед ном осо бом не 
мо же вла да ти ни ти јој на ме та ти пра ви ла по на ша ња без ње ног при-
стан ка и им пе ра ти ва по што ва ња оп штег кон сен зу са. На ни воу ем-
пи ри је  тај се ком про мис ма ни фе сту је у од но су ве ћи не и ма њи не. 
Иде ја и мо дел ко ји се нај ви ше при бли жа ва де мо крат ском иде ал-
ти пу сва ка ко је вла да ви на ве ћи не. Прин цип ве ћин ске де мо кра ти је 
је нај бо љи под прет по став ком да се ап со ли ти зу је  и не зло у по тре-
бља ва. 

Нај по у зда ни ји тест за ис пи ти ва ње  оства ре ног сте пе на сло бо-
де и де мо кра ти је у не кој др жа ви ни је у вла да ви ни ве ћи не већ у то-
ме ко ли ко без бед но сти, си гур но сти и сло бо де ужи ва ма њи на.

Де мо кра ти ја су штин ски не пред ста вља ни хар мо ни ју ни га-
ран ци ју оп штег скла да. Она је не сум њи во нај при ме ре ни ји об лик 
уре ђи ва ња од но са у за јед ни ци, у ко ји ма ће не јед на ки би ти ма ње 
не јед на ки, не сло бод ни ма ње не сло бод ни, а не моћ ни ма ње не моћ-
ни не го у би ло ком дру гом по рет ку.
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ДЕМОКРАТИЈАИПРОБЛЕМАТИКА

Је дан од основ них про бле ма де мо кра ти је у Ре пу бли ци Ср би ји 
је ка ко фак тич ки плу ра ли зам пре ве сти на по ли тич ки де мо крат ски 
плу ра ли зам, ка ко објек тив ну раз ли чи тост и кон фликт ност ин те ре-
са ре ша ва ти по до го во ре ним пра ви ли ма игре, а не на си љем и ре-
пре си јом.

Сва ка ко да то ни је ла ко из ви ше раз ло га, а на ро чи то због осе-
тљи во сти ме ђу на ци о нал ног пи та ња, од но сно про бле ма ти ке.

Чи ње ни ца је да де мо кра ти ја, за раз ли ку од то та ли тар них ре жи-
ма, не скри ва и не ели ми ни ше раз ли ке, не су гла си це и кон флик те, а 
по го то во то не чи ни под при ти ском. Де мо кра ти ја је и на ви ка ва ње 
на „за јед нич ки жи вот“ с раз ли ка ма, не су гла си ца ма па чак и су ко-
би ма. У де мо крат ском про це су и де мо крат ском по рет ку кон флик ти 
су ле ги тим ни и са свим при род ни. 

Де мо кра ти ја се и по зна је по то ме ка ко се од но си пре ма кон-
флик ти ма и ка ко њи ма упра вља. Трај ни је и мо жда нај ва жни ји про-
блем де мо кра ти је у сле де ћем: 

ка ко стал но раз ви ја ти и са чу ва ти све вр ли не и пред но сти пред-
став нич ке де мо кра ти је и ве ћин ског на че ла од лу чи ва ња, а на ро чи то 
се оси гу ра ти од „ти ра ни је ве ћи не“, ко ја по пут сва ке дру ге ти ра ни-
је, мо же угро зи ти са му де мо кра ти ју и вред но сти ко је она шти ти и 
про мо ви ше.

На ци о нал ни прин цип др жав не и по ли тич ке кон сти ту ци је не 
мо же оси гу ра ти ни де мо крат ски по ре дак ни за шти ту на ци о нал них 
ма њи на.

На ци о нал ни прин цип кон сти ту и са ња це ли не по рет ка ну жно 
во ди у на ци о нал-то та ли та ри зам, јер из ме ђу оста лог, ин ди ви ду ал-
ност ко ја је те мељ на прет по став ка де мо кра ти је под ре ђу је ко лек-
тив ном, нај ве ћој на ци ји, а све дру ге на ци о нал не ма њи не ма ње – 
ви ше дис кри ми ни ше. Кри те ри јум и ме ра људ ских пра ва ни су иста 
та ква пра ва дру гих не го „ви ши“, на ци о нал ни ин те ре си.

У Ре пу бли ци Ср би ји као по сле ди ца про те клих де ша ва ња, 
агре си ја од стра не НА ТО-а на че лу са САД, от це пље ње Ко со ва и 
Ме то хи је, раз дру жи ва ње Цр не Го ре.... при су тан је од ре ђе ни сте пен 
ме ђу на ци о нал не не то ле ран ци је па и отво ре не мр жње ме ђу ста нов-
ни штвом раз ли чи тих на ци о нал но сти. Ова мр жња као и у дру гим 
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слу ча је ви ма ши ром све та је огра ни ча ва ју ћи фак тор за раз вој де мо-
кра ти је.  Мр жња пре ма дру гој на ци ји мо же хо мо ге ни зо ва ти јед ну 
на ци ју, али га она  исто вре ме но дво стру ко хен ди ке пи ра за де мо-
крат ске про це се.

Ре пу бли ка Ср би ја као зе мља у тран зи ци ји на и ла зи ла је и још 
увек на и ла зи на раз ли чи те про бле ме по пи та њу ме ђу на ци о нал них 
од но са. Не сум њи во је да јој је ви ше не го ика да до са да по треб-
на де мо кра ти ја ко ја га ран ту је, пре све га, мир. По треб на јој је де-
мо кра ти ја ко ја гра ђа ни ма да је пра во да до но се или ме ња ју суд о 
ква ли те ту тих од но са, де мо кра ти ју ко ја зна чи вла да ви ну јав но сти 
ко ја (јав но) про су ђу је, де мо кра ти ја у ко јој не ће вла да ти „лич но-
сти“, већ за ко ни, де мо кра ти ја у ко јој се би ра чи мо ра ју осло бо ди ти 
ти ра ни је пар тиј ске ор га ни за ци је, а на род и на ци о нал на при вре да 
јар ма вла да ви не нов ца и мо но по ла и сл.

Де мо кра ти ја из ме ђу оста ло га зна чи и јед на кост гра ђа на да 
сло бод но го во ре и јед на кост пред за ко ном. Та све та по вла сти ца је 
то ли ко ути цај на (пре суд на) за сло бод ну вла да ви ну да си гур ност 
вла сни штва и сло бо да го во ра увек иду за јед но, а у оним не срећ ним 
зе мља ма где чо век нпр. не мо же соп стве ни је зик на зва ти сво јим 
(на ме ће му се не ки но во ком по но ва ни из вор ни), те шко да сво јим 
мо же на зва ти би ло шта дру го.

За раз ли ку од свих об ли ка вла да ви не, де мо кра ти ја укљу чу је 
про це ду ре за до но ше ње ко лек тив них од лу ка на на чин ко ји оси гу-
ра ва нај пот пу ни је и ква ли та тив но нај бо ље уче шће за ин те ре со ва-
них стра на.

Ми ни мал ни зах те ви де мо крат ских про це са су:“јед на ко и све-
оп ште пра во гла са за од ра сле гра ђа не, вла да ви не ве ћи не и за јам че-
на пра ва ма њи на, ко ја пред ви ђа ју да ко лек тив не од лу ке мо ра ју до-
би ти одо бре ње ве ли ког бро ја оних ко ји има ју пра во да их до но се, 
вла да ви на пра ва, ко нач но , устав не га ран ци је за сло бо ду удру жи-
ва ња и из ра жа ва ња, као и дру ге сло бо де ко је обез бе ђу ју да ће љу ди 
од ко јих се оче ку је да од лу че, или да иза бе ру оне ко ји од лу чу ју, 
мо ћи да би ра ју из ме ђу истин ских ал тер на ти ва“.4)

У Ре пу бли ци Ср би ји на де мо кра ти ју на ср ћу раз не не де мо крат-
ске тен ден ци је као што су сла бље ње ути ца ја за ко но дав них те ла, 
ја ча ње др жав них цен зу ра.... а не мо же се пре не брег ну ти ни не га-
ти ван ути цај свет ске еко ном ске кри зе. Осим то га у Ср би ји „имиџ у 
по ли ти ци је по стао ва жан, че сто ва жни ји и од оно га што по кри ва. 
4)  Џон Кин: Ме ди ји и де мо кра ти ја, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1995, стр. 124
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При вла чан или не при вла чан , ни је све јед но. По ли тич ки ак те ри на-
сто је на до бром ими џу ко ји их чи ни при хва тљи вим и опе ра тив-
ним“.5) 

За раз ли ку од то та ли тар них по ре да ка, де мо кра ти ја не кри је и 
не ели ми ни ше раз ли ке и не су гла си це и кон флик те. На ро чи то то 
не чи ни под при си лом. Де мо кра ти ја је на ви ка ва ње на „за јед нич ки 
жи вот“ с раз ли ка ма, не су гла си ца ма и су ко би ма. У де мо крат ском 
про це су и де мо крат ском по рет ку кон флик ти су са свим ле ги тим ни 
и са свим при род ни.

Де мо кра ти ја се и пре по зна је по то ме ка ко се од но си пре ма 
кон флик ти ма и ка ко их ре ша ва и ка ко њи ма упра вља. По јам ин те-
ре са им пли ци ра кон фликт, па је у дру штву сло бод не игре ин те ре са, 
су коб са став ни и ле ги тим ни део те игре.

Пре ма кон цеп ци ји ли бе рал не де мо кра ти је ин те ре си се пу-
тем по ли тич ке вла да ви не на сто је кон тро ли са ти по де лом вла сти, 
по што ва њем људ ских пра ва и сло бо да и пра вом на опо зи ци ју. 
Прет по став ка све му су сло бод ни из бо ри. У да на шњем вре ме ну 
тран зи ци је по ли тич ког мо ни зма у по ли тич ки плу ра ли зам, ли бе-
рал но-де мо крат ске вред но сти по ста ју „по ли тич ка оса“ око ко је се 
обр ће го то во це ла пла не та. Те вред но сти су:

● Осло бо ђе ње при вре де од ту тор ства по ли ти ке
● Ства ра ње гра ђан ског дру штва
● Кон сти ту и са ње гра ђа ни на
● Прав на др жа ва и вла да ви на пра ва
● Си стем ска кон тро ла но си ла ца по ли тич ке вла сти
● Де цен тра ли за ци ја вла сти
● Пар ла мен та ри зам и по ли тич ки плу ра ли зам
● Де мо крат ски тип из бор ног си сте ма
● Ин сти ту ци о на ли зо ва на јав ност и сло бо да ин фор ми са ња и 

др.
Дру штве на пре ви ра ња у свет ским окви ри ма, али и де ша ва ња 

у Ре пу бли ци Ср би ји има ју све ве ћу „по тре бу за др жа вом“. Опа сно-
сти од но вог ета ти зма и то та ли та ри зма су при сут не, а зах тев за де-
мо кра ти јом и де мо крат ским по рет ком се по ста вља као им пе ра тив.  
5)  Кне же вић Ми лош: Без из глед ност европ ског ап со лу ти зма, По ли тич ка ре ви ја бр. 4, Ин-

сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008. стр. 1102
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НЕКИОДАКТУЕЛНИХПРОБЛЕМА

Ме ђу на ци о нал ни су ко би су објек тив но мо гу ћи на про сто ри ма 
свих мул ти на ци о нал них и мул ти ет нич ких  др жа ва, а у не ким др жа-
ва ма ови су ко би, исто риј ски по сма тра но, су трај ни. 

Ме ђу тим, и на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је без об зи ра на са-
да шње ста ње без бед но сти, ко је се оце њу је као ста бил но, по пи та-
њу ме ђу на ци о нал них од но са не би тре ба ло по ла зи ти од по ли тич ке 
оце не да ових су ко ба не мо же би ти и у бу ду ће. Онај ко жи ви на 
Бал ка ну зна да су и због ма њих про бле ма шип тар ске на ци о нал не 
ма њи не у Ср би ји, а да нас ром ске, ма ђар ске итд. др жа ва Ср би ја, 
од но сно СР Ју го сла ви ја, из ла га не стра хо ви том при ти ску и то еко-
ном ском, вој ном и по ли тич ком“.6) И евен ту ал ни бу ду ћи ме ђу на ци-
о нал ни су ко би би та ко ђе има ли обе леж је гра ђан ског ра та. Па три-
от ски, на ци о нал ни и дру ги вред но сни мо ти ви ни су до во љан раз лог 
за от по чи ња ње деј ста ва ако не по сто је ре ал ни усло ви и прог но зе 
да ће ис ход су ко ба би ти по зи ти ван. Због то га раз вој де мо кра ти је 
мо ра за у зи ма ти зна чај но ме сто и као пре вен ти ва ме ђу на ци о нал ним 
су ко би ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, тим пре што је по зна то 
да се по ли тич ки ка рак тер ра та од ре ђу је, пре све га, пре ма ис хо ду, 
од но сно пре ма свр си ра та (су ко ба). У том сми слу за ни мљи ве су 
ана ли зе око гра ђан ског ра та у СРЈ, од но сно на про сто ру Ко со ва и 
Ме то хи је, те шта су и да ли су Ал бан ци до би ли тим ра том. Та ко ђе, 
го то во да не ма ана ли зе ста ња де мо кра ти је на Ко со ву и Ме то хи ји у 
вре ме пре из би ја ња ору жа них су ко ба, а ко је би сва ка ко по слу жи ле 
као зна чај не ин фор ма ци је за пре ва зи ла же ње евен ту ал ног бу ду ћег 
на си ља на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

Но, без об зи ра на не до ста так тих ин фор ма ци ја о ста њу де мо-
кра ти је мо же се не дво сми сле но за кљу чи ти да де мо кра ти је или ни-
је би ло или је у не ким сег мен ти ма би ло пре ви ше. Упам ћен ће та ко, 
на при мер, оста ти Устав ко јим су Ауто ном не по кра ји не би ле из јед-
на че не са Ре пу бли ка ма, што је у до број ме ри Ал бан це на Ко со ву и 
Ме то хи ји и под ста кло на от це пље ње.

Пре ма то ме, за не ма ри ва њем и пот це њи ва њем уло ге и зна ча ја 
де мо кра ти је на из ве стан на чин по ти снут је кри тич ки од нос пре ма 
ствар но сти гра ђан ског дру штва. Про те кли до га ђа ји су на увер љив 
6)  Ми ло ше вић Зо ран: О пра ви ма Ру ске на ци о нал не ма њи не у При бал тич ким др жа ва ма, 

Срп ска по ли тич ка ми сао бр. 1-2, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2005 стр. 139
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на чин по ка за ли да су би ли нео др жи ви по ку ша ји да се гра ђан ско 
(мул ти на ци о нал но) дру штво учи ни екс клу зив ним по се дом јед не 
на ци је или да се  Ср би ма на мет не страх од се бе са мих. Моћ на-
ци о на ли зма на на шем тлу тре ба ло би са гле да ва ти и из мно го ши-
ре исто ри је па та ко и мо гућ ност и уло гу де мо кра ти је у ме ђу на-
ци о нал ним од но си ма. Ово је на ро чи то по жељ но због по сто ја ња, 
и да нас, не у рал гич них та ча ка ко је се од но се на ме ђу на ци о нал не 
од но се, пре ци зни је ре че но на ви зи ју соп стве ног по ло жа ја, ста ња и 
мо гућ но сти по је ди них на ци о нал них ма њи на у Ре пу бли ци Ср би ји 
(Вој во ди на, Ра шка област, Ко со во и Ме то хи ја, по ло жај Ср ба у Цр-
ној Го ри, Хр ват ској итд).

Да кле, по сто ји ре ал на опа сност да Ср би ја, иако се круп ним ко-
ра ци ма кре ће ка де мо кра ти ји, и да ље бу де у ве ли ким про бле ми ма. 
Тим пре што се упра во опре де ли ла за де мо крат ски раз вој, а што 
сва ка ко под ра зу ме ва рав но прав ност ме ђу свим на ци ја ма на ње ној 
те ри то ри ји. На тај на чин Ср би ја и да ље ква ри пла но ве „ар хи те ка-
та“ но вог свет ског по рет ка због че га ка зне не ме ре пре ма Ср би ји и 
стал ни при ти сак на њу има ју уло гу ег зем плар не по ли тич ке пе да-
го ги је. Осим то га, ди сци пли но ва ње Ср би је се и да ље од ви ја, без 
об зи ра што је иста по ста ла мно го де мо кра тич ни ја у од но су на дру-
ге др жа ве бив ше СФРЈ и то упра во  од др жа ва ко је се бе сма тра ју 
узо ром де мо кра ти је.По во ди за ова кав став пре ма Ср би ји се тра же 
упра во у мањ ка во сти де мо кра ти је у њој и то у нај ра зли чи ти јим 
обла сти ма дру штве ног жи во та – мо ра лу, исто ри ји, ве ри, оби ча ји-
ма итд. што се у од ре ђе ним окол но сти ма мо же ока рак те ри са ти и 
као сво је вр стан при ти сак на це ло куп но ста нов ни штво Ре пу бли ке 
Ср би је. Ово ме тре ба до да ти чи ње ни цу да су „за по сле ни и гра ђа-
ни у Ср би ји у зо ни тран зи ци о не не си гур но сти про у зро ко ва ној са-
мо во љом по сло да ва ца, док гра ђа ни све та до жи вља ва ју ре це си о-
ни страх од гу бит ка за по сле ња као еко ном ски ви шко ви“7) што у 
ши рем сми слу мо же иза зва ти сум њу у де мо кра ти ју, а на ро чи то у 
за пад ни мо дел де мо кра ти је. Осим то га сум ња код на шег ста нов-
ни штва се ја вља и ка да се ра ди о по је ди ним пи та њи ма ве за ним за 
Европ ску уни ју јер сво је ме сто и уло гу у њој са гле да ва ју кроз чин-
ње ни цу да „при ме на „по зи тив не“ дис кри ми на ци је, од но сно не јед-
на ког тран спо но ва ња осво је них гла со ва у ман да те, ства ра до дат ни 
оди јум пре ма „је ди ном ме сту“ на ко ме гра ђа ни Евро пе из ра жа ва ју 

7)  Ду брав ка Ста јић: Со ци јал но пра вич на за ра да као те мељ ни услов ин те гра ци је све та ра-
да у ЕУ, По ли тич ка ре ви ја бр. 4, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град 2008 стр. 1363
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сво ју по ли тич ку во љу, на ро чи то у број ни јим и еко ном ски сна жни-
јим чла ни ца ма ЕУ“.8) Та ко ђе, у овом пе ри о ду раз во ја де мо кра ти је 
за мул ти на ци о нал но ста нов ни штво Ср би је од из у зет не ва жно сти 
да „ус по ста вља ње и оства ри ва ње со ци јал не прав де у са вре ме ном 
дру штву, ни је ме ђу тим, са мо етич ко, већ и еко ном ско и раз вој но 
пи та ње. Со ци јал на прав да је нео п ход ни ин стру мент у су прот ста-
вља њу си ро ма штву и по ди за њу по тро шач ке мо ћи дру штва у це ли-
ни, што је услов ста бил ног функ ци о ни са ња тр жи шне при вре де“9), 
а то зна чи и ве ра у де мо крат ски раз вој мул ти на ци о нал не Ср би је.

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Уоча ва се да се у Ре пу бли ци Ср би ји по ла ко, али си гур но од 
вла да ви не во ље (са мо во ље по је дин ца) пре ко пар то кра ти је од но си 
у зе мљи све ви ше усме ра ва ју ка вла да ви ни пра ва што пред ста вља 
дуг, али је ди но ис пра ван и нео п хо дан про цес ка оства ре њу бо љег 
жи во та за сво ње но ста нов ни штво. На том пу ту се мо гу са гле да ти 
про бле ми ко ји су се ја вља ли у ме ђу на ци о нал ним од но си ма, чи ји 
ре ци ди ви се и да нас осе ћа ју, а што је нео п ход но пре ва зи ћи (ели ми-
ни са ти) да би Ср би ја до би ла атри бут са вре ме не де мо крат ске др жа-
ве. Ако је не ка да по ли ти ка би ла де фи ни са на као му дрост упра вља-
ња љу ди ма и ства ри ма у свр ху оства ри ва ња нај ви ших вред но сти, 
да нас се она де фи ни ше као го ла бор ба дру штве них гру па, по ли-
тич ких стра на ка, по је ди на ца, али и све че шће на ци о нал них ма њи-
на за осва ја ње, очу ва ње и по ве ћа ње мо ћи, вла сти и ко ри сти ко је 
иду уз то. Ср би ја је то ком свог раз во ја би ла ма ње или ви ше, али 
увек на пу ту раз во ја до брих ме ђу на ци о нал них и ме ђу др жав них од-
но са. Ме ђу тим, тај пут ни ка да ни је био ла ган и без пре пре ка. Од ре-
ђе не пре пре ке су се ја вља ле уну тар са ме др жа ве, а не ке су иза зва не 
спо ља. Уну тра шња про бле ма ти ка се нај че шће од но си ла на уну тра-
шњу по ли ти ку и ме ђу на ци о нал не од но се. Овој про бле ма ти ци су 
че сто аси сти ра ли мен то ри из ино стран ства. Да нас у ре ша ва њу ег-
зи сти ра ју ће про бле ма ти ке де мо крат ског раз во ја че сто се Ср би ји 
по ку ша ва ју на мет ну ти ино стра на ре ше ња, пре ци зни је  мо дел за-
пад не де мо кра ти је. По мно го че му Ср би ја је ста ри ја од за пад не де-
мо кра ти је и мо же при хва ти ти са мо оно од те ино-де мо кра ти је што 
не до во ди у пи та ње раз вој це ло ви те и је дин стве не Ср би је, од но сно 
8)  Ма тић Пе тар: По ли тич ке пар ти је и европ ски из бо ри, По ли тич ка ре ви ја бр. 4, Ин сти тут 

за по ли тич ке сту ди је, Бе о град стр. 1071
9)  Об ра до вић Жар ко: Ср би ја – др жа ва со ци јал не прав де – Устав на на че ла и прак са, По-

ли тич ка ре ви ја бр. 1, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009. стр. 205
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ње ног ста нов ни штва ко је је мул ти на ци о нал ног са ста ва. Де мо кра-
ти ја у су шти ни,  пред ста вља јед на кост тј. рав но прав но уче шће у 
до но ше њу за ко на и вла да ви ни на ро да. Ње ни гра ђа ни, мул ти на ци-
о нал ног са ста ва, уче ству ју у кре и ра њу ме ђу соб них од но са и раз-
во ја Ср би је пу тем оп штег пра ва гла са. Ме ђу тим, мно ги до га ђа ји 
по ка зу ју ка ко је де мо кра ти ја, чи ја се су шти на сво ди на оп ште пра-
во гла са ња, у ства ри ви ше циљ не го ре ал ност. Ср би ја ма ка ко се 
ис ти ца ла у де мо крат ским ква ли те ти ма, сто ји на пу ту и да ље ква ри 
пла но ве „ар хи те ка та“ но вог свет ског по рет ка због че га ка зне не ме-
ре пре ма Ср би ји и стал ни при ти сак на њу има ју уло гу ег зем плар-
не по ли тич ке пе да го ги је. Осим то га, ди сци пли но ва ње Ср би је се и 
да ље од ви ја, без об зи ра што је иста по ста ла мно го де мо кра тич ни ја 
у од но су на дру ге др жа ве бив ше СФРЈ и то упра во  од др жа ва ко-
је се бе сма тра ју узо ром де мо кра ти је. По во ди за ова кав став пре ма 
Ср би ји се тра же упра во у на вод ном по мањ ка њу де мо кра ти је и то 
у нај ра зли чи ти јим обла сти ма дру штве ног жи во та – мо ра лу, исто-
ри ји, ве ри, кул ту ри, оби ча ји ма, а на ро чи то се успе шно по ка за ло у 
ме ђу на ци о нал ним од но си ма итд. што се у од ре ђе ним окол но сти-
ма мо же ока рак те ри са ти и као сво је вр стан при ти сак на це ло куп но 
ста нов ни штво Ре пу бли ке Ср би је.

Ме ђу тим, мањ ка во сти де мо крат ског раз во ја за и ста има, али се 
у овом слу ча ју ра ди о уну тра шњем уре ђе њу, уну тра шњој по ли ти ци 
итд. јед не су ве ре не др жа ве, што кроз за ма ски ра не ин тер вен ци је, 
зах те ве, уступ ке, на ме та ње оба ве за, и ко нач но, ди рект но по ли тич-
ко ме ша ње из ино стран ства же ле да ис ко ри сте они ко ји ма Ср би ја, 
ма ка ко би ла уре ђе на, сме та. Ре ла тив но ско ра шњи, ју го сло вен ски 
и до га ђа ји у Ре пу бли ци Ср би ји не дво сми сле но ука зу ју на то. Хе ге-
мо ни стич ке др жа ве ко ри сте број на лу кав ства ка ко би ра зо ри ли Ср-
би ју из ну тра што је до са да пред ста вљао нај лак ши на чин уз по моћ 
уну тра шњих и спо ља шних ква зи де мо кра та, не вла ди них ор га ни за-
ци ја, ди пло мат ских пред став ни шта ва, оба ве штај них слу жби итд. 
Ово ме тре ба до да ти и да је „европ ска гра ђе ви на“, ко ја има огро ман 
ути цај на Ср би ју а од ко је Ср би ја оче ку је су штин ску по моћ, са мо 
још јед на из ви то пе ре на де мо крат ска прак са.  
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DEMOCRACYANDINTERNATIONALRELATIONSINTHE
REPUBLICOFSERBIA

-SomeCommonProblems–
Summary

Objective of this text is to clearly define some common
problemsrelatedtodemocraticdevelopmentofthestateas
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anecessaryneedfor itswholemultinationalpopulation.
Thetextinwholereflectsthisexplicitneedfordemocratic
development that is the result of implementation of new
methodology of research and elaboration of the politics
andinternationalrelationsintheRepublicofSerbia.Ifin
thepastthepoliticsusedtobedefinedasthewisdomofrul
ingoverthepeopleandthingsforpurposeofachievement
ofhighestvalues,nowadaysthepoliticscouldbedefined
asthebattleofsocialgroupsandindividuals,leadingpar
tiesand,moreoftenthannot,nationalminoritiesforadop
tion,preservationandincreaseofthepower,government
andthebenefitsthatareattachedinthepackagewithit.
Despitetheeffortandneedtohaveourstatedevelopedas
ademocraticstateanditscitizenstoenjoythebenefitsof
democracy,peaceandopportunityfordevelopmentofall
nationsalike,latelytherehavebeensomecertainnational
problemsthathavebecomeobvious.
Thefactisthat,asisthesamecasewithsomepostYugo
slav(SFRJ)statesandsomepostsocialiststatesthathave
beencreatedduetononfunctioningoftheconceptofso
cialiststateorder,Serbiaisstillintheprocessofstudyof
democracy,duetoitscitizensnothavingexperiencewith
contemporarydemocraticvaluesandmodelsof thinking
anddecisionmaking.Thisproblemhasresultedwiththe
turbulentissuesininternationalrelationsandsecurityof
thestate.
KeyWords:democracy,RepublicofSerbia,nationalmi
norities,internationalrelations,politics,security
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