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НЕКИОДУЗРОКАКРИЗЕ

Nе ма сум ње да се да нас це ло дру штво, не са мо на ни воу јед не 
др жа ве већ и на гло бал ном ни воу ма ње или ви ше на ла зи у де-

пре сив ном ста њу и ста њу апа ти је – ста њу кри зе1). Узро ци та квом 
ста њу су ве о ма ком плек сни, а не ма сум ње да ег зи сти ра ви ше раз-
ли чи тих узро ка за на ста нак и оп ста нак та квог ста ња.

* Виши научни сарадник, Институт за политичке студије, Београд
** Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије 

Београд, а финансира га Министарство просвете и науке Републике Србије.
1)  Кри за – (грч. Кри сис) пре о крет, обрт, на сту па ње од сут ног тре нут ка; по ли тич ка кри за 

не ре дов но ста ње, на ро чи то из ме ђу остав ка и обра зо ва ња но ве вла де; при вред на кри-
за по ре ме ћај у ши рим при вред ним кру го ви ма у по гле ду про из вод ње или по тро шње 
про из во да на род не при вре де. М. Ву ја кли ја, Лексиконстанихречииизраза, Про све та, 
Бе о град, 1980. 
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Про блем кри зе и ње ни узро ци по сто је на ло кал ном, по сто је на 
гло бал ном и по сто је на ин ди ви ду ал ном ни воу. 

Ме ђу тим, не рет ко се за та кво ста ње оп ту жу ју ак ту ел ни по-
ли ти ча ри, од но сно ак ту ел на др жав на власт. Објек тив но го во ре ћи 
да нас је и нај лак ше оп ту жи ти по ли ти ча ре. Ове оп ту жбе је та ко-
ђе мо гу ће објек тив но нај јед но став ни је ура ди ти јер се че сто кроз 
оп ту жбе же ле оства ри ти од ре ђе ни ци ље ви од стра не по је ди на ца, 
гру па, по ли тич ких пар ти ја, не вла ди них ор га ни за ци ја итд. без же-
ље да се ука же (по ну ди) ре ше ње за из ла зак из ста ња кри зе. Ово је 
мо гу ће јер су сред ства јав ног ин фор ми са ња рас по ло же на да пре но-
се го то во све до ступ не ин фор ма ци је и ве сти. Ме ђу тим, то сва ка ко 
не зна чи да „кри ти ча ри“ ни су у пра ву или да тре ба по ли ти ча ре и 
ак ту ел ну власт ам не сти ра ти од од го вор но сти. Ипак се чи ни да нпр. 
и ка да би се сви по ли ти ча ри и ак ту ел на власт укло ни ли са сво-
јих по зи ци ја не би тре нут но не ста ли, од но сно не би би ли ре ше ни 
сви го ру ћи про бле ми и укло ње ни из во ри кри зе у др жа ви или на 
гло бал ном ни воу. Ово тим пре што се мо же уочи ти да је про сеч на 
гра ђан ска свест „пре па ри ра на“ та ко да че сто на по гре шан на чин 
пер ци пи ра и по гре шно раз ми шља уоп ште о кри зи. У том сми слу, 
ре кли би смо да је да нас, чи ни нам се да ле ко лак ше иза ћи из при-
вред не кри зе, али се по ста вља пи та ње ка ко иза ћи из мо рал не кри зе 
или нпр. ста ња апа ти је у ко ме се са свим очи глед но на ла зи ста нов-
ни штво Ср би је. У су шти ни, чи ни нам се да ово и је сте је дан од 
нај ве ћих ако не и кључ них про бле ма код нас да нас.

Раз ми шља ти о про бле му на шег дру штва, а не ви де ти шта се 
де ша ва на гло бал ном пла ну је са мо за до во ља ва ње плит ког на чи на 
раз ми шља ња и осве те ши ро ких ма са, а не озбиљ ног схва та ња и 
ана ли зе оно га што се де ша ва у на шем дру штву. Ту се мо ра ука за-
ти, при ме ра ра ди, на Не мач ки Бун де стаг ко ји је осно вао Ин сти тут 
за гло ба ли за ци ју ка ко би Нем це шти тио од гло ба ли стич ког на чи на 
раз ми шља ња и свих про бле ма ко је гло ба ли за ци ја но си са со бом. 
Ве ру је мо да ипак ни је по ен та у апри ор ном и ап со лут ном од ба ци ва-
њу гло ба ли за ци је као (мо гу ћег) узро ка мно гих про бле ма и гле да ти 
кри зу са мо уну тар гра ни ца Ср би је. У том сми слу се чи ни упут ним 
ука за ти и на раз ми шља ње и ак ци је у дру гим др жа ва ма. Та ко су 
нпр. до са да нај же шћи по ли тич ки про тив ни ци у Ве ли кој Бри та ни-
ји, Ла бу ри сти  на пра ви ли ком про мис (до го во ри ли се) са кон зер-
ва тив ци ма да иду ћих пет го ди на не ће уво ди ти евро без об зи ра ко 
био на вла сти. Ме ђу тим, у том сми слу ин ди ка ти ван је при мер и 
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Ма ђар ског пред сед ни ка Ур ба на ко ји је ја сно ста вио до зна ња да 
се ви ше ва жне од лу ке за Ма ђар ску не ће до но си ти у Бри се лу  не го 
са мо у Бу дим пе шти.

За раз ли ку од ових не ко ли ко ве о ма ин ди ка тив них (ре пре зен та-
тив них) при ме ра ми и да ље има мо не та ко рет ке слу ча је ве у Скуп-
шти ни Ре пу бли ке Ср би је у ко јој се ра ди као по не ким ди рек ти ва ма 
„од о зго“, а ко је су у ви ду ра зних и „ве о ма зна чај них пре по ру ка“, 
а нај че шће нпр. из Европ ске уни је итд. Та ко нпр. јед на од нај ак-
ту ел ни јих пре по ру ка (уце на) се од но си на оба ве зу хап ше ња оп ту-
же них од стра не Ха шког три бу на ла, или нпр. усва ја ње од ре ђе них 
пре по ру ка и зах те ва ко ји се од но се на наш пен зи о ни фонд итд. Ове 
„пре по ру ке“ нам се по не кад чи не ул ти ма тив не јер се че сто ин си-
сти ра, бар на то стал но упо зо ра ва ју на ши „евро но стал ги ча ри“ да 
не ис пу ња ва њем истих Ср би ја се не ће при бли жи ти Европ ској уни-
ји и ко ри сти ти ње не „бла го де ти“. Ка за ли би смо да при ова квим 
на шим од но си ма, од но сно без по го вор ним и не кри тич ким при хва-
та њем свих пред ло га и су ге сти ја, пре све га, на ши по ли ти ча ри сма-
тра ју да ће на ше про бле ме ре ши ти упра во не ко из Европ ске уни-
је. Ипак смо скло ни ји ве ро ва њу да ова квом при сту пу ре ша ва ња 
на ших уну тра шњих про бле ма, од но сно при хва та њем ино стра них 
ре ше ња, ко ја су уз гред нај бла же ре че но по не кад ве о ма чуд на па и 
кон тра дик тор на, без ика кве кри ти ке и без по го вор но са свим си гур-
но де вал ви ра на по ре на ших ин те лек ту а ла ца и па три о та да се за и-
ста ре ши на ша (уну тра шња) про бле ма ти ка ко ја ре ал но ег зи сти ра 
у мно гим обла сти ма жи во та на шег дру штва што је по мно го че му 
чи ни и спе ци фич ном.

На осно ву из не тих за па жа ња, сти че се ути сак да на ма мањ ка 
на ци о нал не све сти, од но сно да се ми тру ди мо да уни шти мо не што 
што је прет по став ка др жав не све сти – чу ва ња др жа ве. Оно што не-
сум њи во зах те ва озбиљ ни је ана ли зе, при то ме, је сте са свим ја сна 
чи ње ни ца да је на тај на чин оне мо гу ће но очу ва ње не са мо на ци о-
нал них не го и лич них ин те ре са.

У том сми слу ин ди ка ти ван је наш „изум“ про да је нпр. пред у-
зе ћа, од но сно вр ши се при ва ти за ци ја и про да ја оних пред у зе ћа и 
до ба ра ко ја су од на ци о нал ног (ви тал ног)  зна ча ја за Ре пу бли ку Ср-
би ју. „При ва ти за ци ја је до ве ла до на сил ног га ше ња ме та лур ги је и 
ру дар ства… га ше ња це ло куп не ин ду стриј ске про из вод ње у гра до-
ви ма... Тр го ви на и увоз стра не ро бе  до во де до сле де ћег пи та ња:да 
ли је при ва ти за ци ја до ве ла до уни шта ва ња иден ти те та до ма ће при-
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вре де?“2) Оста ло је да се про да ју нпр. „Те ле ком Ср би је“, да ва ње 
на шег ва зду шног про сто ра на упра вља ње дру ги ма, про да ја „Елек-
тро при вре де Ср би је“, руд ни ка итд. Сва ко су прот ста вља ње до са да-
шњој при ва ти за ци ји, иако се че сто от кри ва да је иста из вр ше на на 
не за ко нит на чин, у по је ди ним слу ча је ви ма озна ча ва се као је рес 
(акт) про тив др жа ве. Они ко ји ука зу ју на по губ ност та кве при ва ти-
за ци је и од нос пре ма на ци о нал ним до бри ма се про гла ша ва ју кон-
зер ва тив ци ма, дог ма ти ча ри ма, но стал ги ча ри ма, не де мо кра та ма... 
Упор но се твр ди да се дру га чи је ни је мо гло и не мо же пре жи ве ти. 
Ме ђу тим, при ва ти за ци ја код нас се по ка за ла у мно го слу ча је ва са-
мо као про да ја дру штве не и др жав не имо ви не тај ку ни ма3). 

ПРОТАГОНИСТИКРИЗЕ

Ма да па ра док сал но зву чи, на овом ме сту чи ни се нео п ход ним 
из не ти тврд њу да су за иза зи ва ње кри зе и њен про та го ни зам кри ви 
упра во са ми гра ђа ни ко ји не сум њи во нај ви ше и тр пе по сле ди це 
кри зе. Ово тим пре што је очи глед но да су гра ђа ни у су шти ни не-
за ин те ре со ва ни, не ак тив ни и оче ку ју да њи хо ви про бле ми бу ду ре-
ше ни од по ли ти ча ра, по ли тич ких ин сти ту ци ја, од но сно не ко дру ги 
да ре ши њи хо ве про бле ме. Због то га нам се чи ни објек тив ним гра-
ђа не озна чи ти у су шти ни као нај ве ћим крив ци ма. Ово на ро чи то јер 
су гра ђа ни ди рект но од го вор ни за из бор до бре или ло ше вла сти, 
по ли тич ких ин сти ту ци ја, сво јих пред став ни ка и во ђа и то на свим 
ни во и ма.

Пу тем де мо крат ских из бо ра гра ђа ни иза бра ној вла сти (по ли-
тич ким пред став ни ци ма) до зво ља ва ју да ма ни пу ли шу њи ма са ми-
ма.4) Та ко на при мер, у мо дер ном дру штву по ли тич ке пар ти је су 
сту бо ви по ли тич ког жи во та и не тре ба их де кре ди би ли зо ва ти кон-
стант ним кри ти ка ма и де нун ци ра њем, али рад по ли тич ких пар ти ја 
да нас је нај бла же ре че но упи тан. До са да шњи рад по ли тич ких пар-
ти ја, од но сно по ку ша ји да се про гра ми по ли тич ких пар ти ја на мет-
ну као на ци о нал ни (др жав ни) про грам, а ко ји у су шти ни не ма ју 

2) Ду брав ка Ста јић, Заблудеосоцијалнојдржави, ИПС, Бе о град, 2010, стр. 160.
3) М. Кр кић, „Де се так тај ку на кон тро ли ше 80 од сто срп ске при вре де“, Блиц, 25.10.2010, 

стр. 4-5.
4) Ни је ре дак слу чај да гра ђа ни да ју свој глас не кој по ли тич кој пар ти ји ко ја ка сни је пра ви 

ко а ли ци ју са дру гом по ли тич ком пар ти јом за ко ју би ра чи ни ка да не би гла са ли. Та ко ђе, 
че сто се ис по ста ви да не ка по ли тич ка пар ти ја у ка сни јем ра ду не ис пу ња ва сво ја пред-
из бор на обе ћа ња итд.
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ја сна стра те шка опре де ље ња у ве зи из ла ска зе мље из ни ма ло за-
вид ног ста ња у ко ме се на ла зи, мо же се ока рак те ри са ти као брод 
ко ји бес циљ но пло ви.

Уло га по ли тич ких пар ти ја у де мо крат ском об ли ко ва њу по ли-
тич ке во ље гра ђа на екс пли цит но је по твр ђе на чла ном 5 Уста ва Ре-
пу бли ке Ср би је. Ме ђу тим, чи ње ни ца је да у Ср би ји ипак има и 
озбиљ них гра ђа на, по ли ти ча ра, рад ни ка, на уч ни ка... ко ји др же до 
се бе, ко ји ми сле и ко ји жи ве од свог ра да и истим до при но се и дру-
ги ма. Го то во је не мо гу ће на овом ме сту за о би ћи и пи та ње, та ко ђе 
јед ног од про бле ма у Ср би ји свој стве ног чо ве ку и на шем дру штву, 
а ко ји се од но си на мо рал гра ђа на ко ји да нас са свим си гур но ни је 
на за вид ном ни воу. Но, не сум њи во је да би мо рал гра ђа на (би ра ча) 
мо гао би ти пред мет по себ ног на уч ног ис тра жи ва ња ко је би са свим 
си гур но да ло зна чај не ре зул та те, од но сно од го во ре на мно га пи та-
ња у ве зи кри зе у Ре пу бли ци Ср би ји.

ПРОБЛЕМАТИКАРЕГИОНАЛНЕКРИЗЕ

Објек тив но да нас се ла ко мо же уочи ти и за кљу чи ти да се све 
зе мље тран зи ци је у ства ри на ла зе у озбиљ ним ви ше ди мен зи о нал-
ним кри за ма и дру гим  озбиљ ним про бле ми ма (не во ља ма). Ова 
кри за и уоп ште це ло куп на про бле ма ти ка су нај че шће би ле у ко ре-
ла ци ји (спре зи) са при ва ти за ци ја ма, од но сно у ве зи са чи ње ни ца ма 
да су ма ње – ви ше у тим зе мља ма кључ не ин ду стри је и нај про фи-
та бил ни је фир ме пре да те или су би ле у ру ка ма стра на ца или до ма-
ћих тај ку на. Осим то га це ла је нов ча на ин ду стри ја, оси гу ра ва ју ћа 
ин ду стри ја у ру ка ма стра на ца, а рад ни ци у њи ма нај че шће ра де 
за скром не над ни це. Те над ни це су та ко ђе и мно го ма ње не го у 
ста ром де лу Евро пе од но сно у ис тој фир ми у ино стран ству.5) Ме-
ђу тим, оне успе шне тран зи ци о не зе мље су, за раз ли ку од Ср би је, 
на по чет ку тран зи ци о ног про це са де фи ни са ле др жав ну по ли ти ку 
и стра те ги ју раз во ја око че га је по стиг ну та и по ли тич ка са гла сност 
(је дин ство). Код нас се у том сми слу раз ви јао и раз ви ја по ли тич ки 
кли јен те ли зам у ко ме гра ђа ни и пред у зет ни ци тј. пред у зе ћа чи не 
услу ге стран ка ма, а за уз врат до би ја ју раз ли чи те по вла сти це што је 
су прот но од ред ба ма За ко на о су ко бу ин те ре са  

5) Та ко нпр. рад ни ци у „Сар ти ду“ у Сме де ре ву су не ко ли ко пу та ма ње пла ће ни по рад ном 
са ту у од но су на це ну ра да у ис тој ком па ни ји у САД. 
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Ме ђу тим, за Ср би ју се мо же ка за ти да је до шла у ста ње кри зе и 
за то што је има ла спе ци фич но ис ку ство у сво јој да љој, а на ро чи то 
бли ској про шло сти. Та ко је Ср би ја про шла ис ку ство рас па да СФРЈ, 
СРЈ, агре си ју од стра не НА ТО-а, еко ном ске бло ка де, санк ци је итд. 
У том сми слу на ро чи то је ин ди ка ти ван слу чај агре си је од стра не 
НА ТО-а јер вре ме ра та је, у су шти ни, вре ме ка да се не са мо код 
гра ђа на Ср би је већ код би ло ко је на пад ну те зе мља, од но сно зе мље 
за хва ће не ра том, ја вља ју и раз ли чи ти на го ни, осе ћа ња, по тре бе 
итд. У та ко сме те ним си ту а ци ја ма се че сто до ла зи у си ту а ци ју да 
има мо ве ли ке про ме не и раз ли чи те си ту а ци је ко је мо гу из не дри ти 
и до бре ре зул та те и ре ше ња, али нај че шће се екс по ни ра ју оне ло ше 
оп ци је, ре ше ња и ста ња код гра ђа на и у зе мљи. У тим кон фу зним 
си ту а ци ја ма, го то во по пра ви лу се де ша ва да се мно ги ин те лек ту-
ал ци и нпр. па три о те по вла че са јав не сце не или на про сто од ла зе у 
ино стран ство. Ин ди ка ти ван је у том сми слу од ла зак на ших мла дих 
и обра зо ва них струч ња ка свих за ни ма ња и зва ња у ино стран ство, 
као и по ја ва апа ти је и не за ин те ре со ва но сти за до га ђа је у Ср би ји 
код ве ћег бро ја мла дих ко ји оста ну у Ср би ји. Че ста су оче ки ва ња 
мла дих да на про сто тре ба да про ђе од ре ђе ни вре мен ски пе ри од да 
до ђе до ко ре ни те про ме не од но сно да на че ло др жа ве тре ба да до ђе 
но ви круг љу ди, а пре све га у по ли ти ку, при вре ду итд.

Ме ђу тим, чи ње ни ца је да је код нас не где од 90-тих го ди на увек 
исти круг по ли ти ча ра на вла сти, а на ро чи то оних кључ них љу ди на 
по ли тич кој сце ни (вла сти) у Ср би ји. По ли ти ча ри на вла сти да нас 
су у нај ве ћем бро ју део не ка да шњег ДОС-а (Де мо крат ска опо зи-
ци ја Ср би је) чи ји је нај ве ћи до при нос сме на са вла сти Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа. Ме ђу тим, ка да је реч о њи хо вим дру гим до при но-
си ма, од но сно њи хо вом укуп ном ра ду и до при но су за бо љи жи-
вот гра ђа на Ср би је по сто је раз ли чи та ми шље ња и ста во ви гра ђа на. 
Ово  на ро чи то за пе ри од по сле 2000-те го ди не, ка да су се де си ле 
де мо крат ске про ме не и да та ра зна и мно го број на обе ћа ња о бо љем 
бу ду ћем жи во ту, пер спек ти ви мла дих, рад ни ка, пен зи о не ра и др. у 
Ср би ји. Од тог пе ри о да нај у пе ча тљи ви ја су оста ла са мо обе ћа ња. 
Ра зни по ка за те љи ука зу ју на чи ње ни цу да по мно гим па ра ме три ма 
да нас се у Ср би ји жи ви те же, а по не ким слу ча је ви ма се на ла зи мо 
на са мом дну мер не ле стви це ме ђу су сед ним др жа ва ма или нпр. 
др жа ва ма ре ги о на.  Мно га ис тра жи ва ња јав но сти ука зу ју на чи-
ње ни цу да гра ђа ни сма тра ју да на шње по ли ти ча ре ко рум пи ра ним 
по ли ти ча ри ма. Та ко ђе је про мен љив од нос пре ма ин сти ту ци ја ма у 
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др жа ви итд. Та ко се у ве зи бор бе про тив ко руп ци је у Ср би ји, да ни 
у ко га не ма по ве ре ње из ја сни ло 67,4 од сто ис пи та ни ка, пред став-
ни ци ма вла де ве ру је 8,5 од сто, не вла ди ним ор га ни за ци ја ма 5,4 од-
сто, ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма 4,9 од сто, а ме ди ји ма 4,8 од сто.

Да кле, до жи вљај гра ђа на је да су по ли тич ке стран ке нај ко рум-
пи ра ни је и оне су до би ле нај ви шу не га тив ну оце ну 4,2, пра во су ђе 
је оце ње но са 3,9, др жав ни слу жбе ни ци са 3,8, ко ли ко је до би ла и 
за ко но дав на власт, по ли ци ја, обра зо ва ње и по слов ни сек тор до би-
ли су оце ну 3,6, а ме ди ји и не вла ди не ор га ни за ци је 3,4.

Нај ма ње ко рум пи ра ни, по ми шље њу ис пи та них гра ђа на су 
вој ска и вер ске ин сти ту ци је ко ји су оце ње ни са 2,7.6)

Гра ђа ни су да нас по де ље ни по мно гим пи та њи ма, а са свим си-
гур но и те же жи ве не го у пе ри о ду пре де мо крат ских про ме на. Ова-
кав до стиг ну ти (оства ре ни) стан дард од стра не ак ту ел не вла сти се 
нај че шће прав да гло бал ном при вред ном кри зом и усло ви ма ко је 
тре ба да ис пу ни мо да би ушли у Европ ску уни ју и др. за јед ни це и 
ор га ни за ци је где нас че ка „бла го ста ње”. 

Објек тив но го во ре ћи на ша при вре да од 90-их го ди на ни је из-
во зно ори јен ти са на па се оправ да ње за ста ње на ше при вре де ( нпр. 
ка та стро фал на за ду же ност при вре де) не мо же тра жи ти у гло бал ној 
кри зи. Је ди ни све тли мо мен ти на ше си ту а ци је се са да ви де је ди но 
у мо гућ но сти ула ска Ср би је у Европ ску уни ју.

Но, да нас су и по пи та њу ула ска Ср би је у Европ ску уни ју по-
де ље ни ста во ви и ми шље ња. Рас по ло же ње гра ђа на је по пи та њу 
ула ска у ЕУ раз ли чи то јер од не ка да шњих го то во 70 % же ље и одо-
бра ва ња за ула зак Ср би је у ЕУ, да нас се тај про це нат свео на око 
55% – 60% од ис пи та них. 

КРИЗАУСРБИЈИ(НИ)ЈЕЗАОКРУЖЕНА

Па ра док сал на је чи ње ни ца да ни су вр ше на озбиљ на, ква ли-
тет на и ком плек сна ис тра жи ва ња о це ло куп ном ста њу при вре де и 
дру штва у Ср би ји у пе ри о ду од 2000-те го ди не. Ре зул та ти не ких 
пар ци јал них ис тра жи ва ња су фраг мен тар но при ме њи ви што ап со-
лут но не мо же да ти ја сне прав це – ди рек ти ве о на чи ну ка ко иза ћи 
из са да шњег ста ња. Иста ис тра жи ва ња ни су да ла пре ци зан од го-

6) Дра ган Те ле ско вић, „Гра ђа ни: Пар ти је су нај ко рум пи ра ни је“, Политика, Бе о град 
10.12.2010, стр. 4-5.
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вор на пи та ње ко је у ства ри глав ни про та го ни ста кри зе. Чи ни се 
да је  пра во вре ме за ела бо ри ра ње све у куп ног ста ња при вре де и 
дру штва у Ср би ји ко је је по мно ги ма ха о тич но. Исто риј ски по сма-
тра но, у Ср би ји не по сто ји ни ка ква тран зи ци ја, не го је на сце ни 
да нас ста ње ха о ти за ци је. Тим пре за чу ђе ње је ка ко по је ди ни те-
о ре ти ча ри и „де жур ни ме диј ски ин те лек ту ал ци“ и да ље го во ре о 
тран зи ци ји и ње ним ефек ти ма. Са свим је ја сно да се ра ди о јед ном 
иде о ло ге ну ко ји би тре ба ло да „успа ва“ свест гра ђа на Ср би је, учи-
ни их не спо соб ним да пер ци пи ра ју ствар не про це се (де ша ва ња) у 
дру штву. Пре ци зни је ре че но, чи ни се да од по чет ка (ина у гу ра ци је) 
де мо крат ских про ме на до да нас има мо на де лу про из во ђе ње ха о-
ти за ци је са два основ на ци ља. Је дан циљ је да се ма те ри јал на сред-
ства пре ба це из јав не др жав не сфе ре у за ку ли са ну при ват ну сфе ру 
ко ја се мо же на зва ти па ра струк ту ром. Ова па ра струк ту ра под ра зу-
ме ва одва ја ње др жав не на јав ну и на па ра др жав ну струк ту ру.

Овај мо дел „раз би ја ња“ др жа ве на „две др жа ве“ и ства ра ње 
ши зо фре не др жа ве до са вр шен ства се од и гра вао упра во од пе ри о-
да вла да ви не С. Ми ло ше ви ћа до да нас. Да кле, за ова ко те шко ста-
ње у Ср би ји и огром не ду би о зе до при нос су сва ка ко да ле по ли тич-
ке ин сти ту ци је, фи нан сиј ске ин сти ту ци је, ака дем ске ин сти ту ци је, 
али и вер ске, обра зов не, кул тур не и др. ин сти ту ци је и (ква зи)ели те 
ра зних бо ја, а сва ка ко и са ми гра ђа ни. Ма ка ко се тру ди ли чи ни 
се да је да нас ап со лут но не мо гу ће де цид но ука за ти на је дан узрок 
ова ко ло шег ста ња у Ср би ји што у су шти ни пред ста вља и глав ни 
про блем ре ша ва ња кри зе и из ла ска Ср би је из ње. Чи ни се да све 
на ве де не, а на ро чи то по ли тич ке ин сти ту ци је, по ли тич ке пар ти је, 
ма ње – ви ше, го во ре исто. Ме ђу тим, су шти на ре ша ва ња про бле ма 
је не до ста так кон струк тив не бор бе су прот них ми шље ња. Да нас је 
у том кон тек сту не мо гу ће на пра ви ти раз ли ку из ме ђу ста во ва (ми-
шље ња) и про бле ма нпр. сту де на та, пен зи о не ра, рад ни ка и др. Ма-
ње ви ше, сви они иден ти фи ку ју по ли ти ча ре као глав ни узрок кри-
зе, сви из ја вљу ју да смо у ве ли кој при вред ној кри зи или нпр. ве ли-
ки број гра ђа на ни је за ула зак у НА ТО, али је за ула зак у Европ ску 
уни ју итд.

Осим то га, мно ги гра ђа ни Ср би је, а ме ђу њи ма сту ден ти, пен-
зи о не ри, рад ни ци  и др. да нас не оче ку ју мно го од по ли ти ча ра. Ово 
пре све га због њи хо ве до са да шње по ли тич ке ро та ци је са функ ци је 
на функ ци ју (не сме њи во сти), због из бор них за ко на, де ша ва ња у 
скуп шти ни, гла са ња за пар ти ју, ути ца ја ли де ра пар ти ја итд. Ин-
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ди ка ти ван је про блем и све че шћег до во ђе ња у ме ђу соб не од но се 
нпр. по ли тич ких ли де ра са кри ми на лом, од но сно са по је ди ним тај-
ку ни ма итд. 

Због то га се на ме ће пи та ње у ве зи из бор ног за ко на, а у из ве-
сном сми слу и спе ци фи чан, из над све га не де мо крат ски про блем, 
ко ји се огле да у чи ње ни ци да гра ђа ни Ср би је не мо гу да нас ди рект-
но да би ра ју сво је пред став ни ке у На род ној скуп шти ни већ гла са ју 
за по ли тич ке пар ти је, а он да се уну тар пар ти је до го ва ра ко ће би-
ти на род ни по сла ник. Ово нам ука зу је на по тре бу да се пред ло-
же но ви из бор ни про це си (за ко ни). Од но сно, нео п ход ним се чи ни 
омо гу ћи ти про цес ди рект ног би ра ња свих пред став ни ка, име ном и 
пре зи ме ном, од стра не гра ђа на и то уна пред уз услов да иза бра ни 
има ју од го вор ност ди рект но пред гра ђа ни ма. У су прот ном ова кав 
(са да шњи) из бор ни си стем од го ва ра са мо пар тиј ским ли де ри ма и 
дру ги ма ко ји од лу чу ју у по ли ти ци.

Објек тив но сти ра ди, чи ње ни ца је да је слич них пред ло га и 
ини ци ја ти ва о про ме ни из бор ног си сте ма би ло и ра ни је, али до са-
да их ни је би ло мо гу ће ре а ли зо ва ти. Осим то га, та кву од лу ку о 
про ме ни из бор ног си сте ма мо ра ју до не ти, пре све га, они ко ји се 
упра во са мо ре про ду ку ју кроз та кав (по сто је ћи) из бор ни си стем. 
Је дан од про бле ма ви ди мо и у чи ње ни ци да је објек тив но го во ре ћи 
те шко одр жа ти по ли тич ку свест гра ђа на.

Да кле, го во ри ти о мо гућ но сти и по тре ба ма пре ва зи ла же ња ове 
про бле ма ти ке код нас би у су шти ни зна чи ло сво ђе ње на за јед нич ке 
(све у куп не) про бле ме чи је би јед но вре ме но ре ша ва ње мо гло иза-
зва ти не ста бил но ста ње у Ср би ји. 

Упр кос чи ње ни ци о по тре би да сви за јед но до при но си мо ова-
квом ста њу у Ср би ји је ипак мо гу ће из дво ји ти и по се бан ге не ра тор 
(фак тор) кри зе ко ји се од но си на по ли тич ке (ква зи)ели те и ко ји по 
на ма знат но ви ше до при но си про дук ци ји кри зног ста ња од дру гих 
фак то ра. Пре ци зни је ре че но (ква зи)ели те су по на ма нај ве ћи ге-
не ра тор кри зе у зе мљи да нас и то не оне као ор га ни за ци је већ пре 
све га си стем ко ји су исте ус по ста ви ли, а ко ји омо гу ћу је са мо пу ко 
ро ти ра ње по ли ти ча ра.

Да кле, на пр вом ме сту ге не ра тор свих про бле ма у Ср би ји је 
по ли тич ки си стем ко ји се ге не ри ше кроз по сто је ћи из бор ни за кон. 
Тех нич ки гле да но све у куп ни про блем Ср би је ко ји је да нас ве о ма 
ве ли ки је, об зи ром на из не то, ипак ре шив. Упут ним нам се чи ни на 
овом ме сту и ука за ти на пи та ње тј. про блем  ле ги тим но сти та квих 
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из бо ра код нас јер се из бор по ли тич ких пар ти ја и њи хо вих ли де ра 
у крај њем слу ча ју фи нан си ра нов цем би ра ча. Не сум њи во је да се 
ов де ра ди о „нул том ле ги ти ми те ту“ јер ова кав из бор ни си стем у 
Ср би ји, од но сно у Скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је, а то зна чи и из-
бор ни ре зул та ти се ла ко мо гу до ве сти у сум њу. Очи глед но је да под 
ова квим усло ви ма „де мо крат ски из бор ни си стем“ не од ра жа ва из-
бор ну во љу би ра ча. Упра во због то га се да нас и ја вља ју не при род-
не ко а ли ци је ме ђу по ли тич ким пар ти ја ма ко је има ју ди ја ме трал но 
раз ли чи те ста во ве по мно гим пи та њи ма. У су прот ном тзв. вла да-
ју ћа ве ћи на не би мо гла да функ ци о ни ше у На род ној скуп шти ни 
без по др шке ма лих пар ти ја ко је је два пре ђу из бор ни цен зус. Ефе-
кат ових (не)при род них пар тиј ских ко а ли ци ја је ја сно уоч љив кроз 
ста во ве и од нос чла но ва по ли тич ких пар ти ја нпр. пре ма ула ску у 
Европ ску уни ју, НА ТО, од нос пре ма „па ра ди по но са“ итд.

Да кле, ви ше не го ја сно је да тзв. пар тиј ске ко а ли ци је у Ре пу-
блич кој Скуп шти ни Ср би је не ре пре зен ту ју би ра че, од но сно њи хо-
ве же ље и ста во ве. Тач ни је, по ли тич ке пар ти је ре пре зен ту ју сво ју 
по ли тич ку ка сту јер ка да би пре зен то ва ли би ра че (на род) он да би 
под тим суд бин ским пи та њи ма на ро да и др жа ве би ли иден тич ни.

Ме ђу тим, чи ње ни ца је та ко ђе и да гра ђа ни Ср би је по др жа ва ју 
по ли тич ку ели ту све док је њи ма до бро. Но, по ли тич ке пар ти је би 
мо гле до ста да учи не на свом угле ду у дру штву. Пр ва ствар је тран-
спа рент ност и ја сан прав ни оквир њи хо вог фи нан си ра ња што би 
се мо гло оства ри ти и про ме ном За ко на о фи нан си ра њу стра на ка. 
Та ко ђе, као што стран ке сво јим про гра мом, ува жа ва њем по ли тич-
ких про тив ни ка и пред ло же ним кан ди да ти ма по ка зу ју по што ва ње 
пре ма гра ђа ни ма, та ко ди рект ним из бо ром сво јих функ ци о не ра по-
ка зу ју по што ва ње пре ма сво јим чла но ви ма и при вр же ност са мом 
прин ци пу де мо кра ти је. 

Да кле, ра ди се о сво је вр сном по гон ском мен та ли те ту на шег 
на ро да због че га је он имао и још увек има про блем искре но сти 
пре ма ве ри, ети ци, сво јој исто ри ји... са мо ме се би. На та кав на чин 
се са мо по др жа ва по ли тич ка (ква зи)ели та. Ра ди се про сто о чи ње-
ни ци у ко јој тре ба тра жи ти сле де ће ко ра ке ка про ме на ма, од но сно 
ка из ла ску из са да шње кри зе у Ср би ји. Гра ђа ни ре а гу ју тек он да 
ка да ста ње по њих по ста не ха о тич но (пот кра да ње на сва ком ко ра-
ку, ра зна мал тре ти ра ња, не си гур ност рад ног ме ста, уоп ште те жак 
жи вот итд.), од но сно ка да бу ду у не из ве сно сти и ка да се ви ше не 
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мо гу бо ри ти са сва ко днев ним и на ра ста ју ћим про бле ми ма - кри-
зом.  

Мно го број ни при ме ри дру гих др жа ва не дво сми сле но ука зу ју 
да се из ова квих си ту а ци ја че сто из кри зе из ла зи уз при ме ну на си-
ља или се чак оде и у дру гу крај ност због че га се си ту а ци ја мо ра 
пра ти ти и по ли тич ки ли де ри мо ра ју аде кват но и на вре ме ре а го-
ва ти ка ко не би до шло до еска ла ци је па и не кон тро ли са ног ис по-
ља ва ња не за до вољ ства гра ђа на.7) Ов де се на ме ће чи ње ни ца да у 
ова квим си ту а ци ја ма гра ђа ни не ма ју мо гућ но сти да из не су сво ја 
ми шље ња и пред ло ге о ре ле вант ним про бле ми ма са ко ји ма су они 
лич но и Ср би ја су о че ни. Оно што се мо же оче ки ва ти од по ли тич-
ких ели та, да нас, као о озбиљ ном пред ло гу, на ме ри, по ку ша ју и 
ра ду у ве зи са из ла ском из са да шњег ста ња при вре де и дру штва 
у Ср би ји је, са аспек та на уч не рас пра ве и по ле ми ке, ла ко не ги ра-
ти, од но сно ре зул та ти до са да шњег и пла ни ра ног ра да не би ни по 
ком кри те ри ју му би ло мо гу ће од бра ни ти. Ме ђу тим, та кве до са да 
оства ре не ре зул та те и бу ду ће пла но ве у ве зи пре ва зи ла же ња ста ња 
у Ср би ји мо гу ће је оце ни ти по зи тив ним и исте оправ да ти са мо гла-
са њем у пар ла мен ту. 

Ако се да нас по сма тра ју ели те код нас, уоча ва се да по сто је две 
ели те ко је де лу ју по стра ни. Јед на од њих је у по след ње вре ме ве о-
ма гла сна - син ди кал на ели та ко ја се по и сто ве ћу је са вла да ром, од-
но сно др жа вом. Јав ни ме ди ји им да ју до ста про сто ра и на тај на чин 
се по ве ћа ва њи хов ути цај на на ци ју. Син ди кат објек тив но зах те ва 
ве ће пла те, бо ље усло ве жи во та, али у су шти ни и ве ћу по тро шњу 
тј. моћ по тро шње гра ђа на. У раз ви је ним др жа ва ма се да нас де ша-
ва упра во не што обр ну то јер се упра во сма њу је по тро шња гра ђа на 
(сма ње ње пла та и дру гих при ви ле ги ја).8) 

Дру га ели та се да нас ре ла тив но сла бо екс по ни ра, а то је цр-
кве на ели та и ко ја се де цид но не из ја шња ва о пи та њу при вред не 
кри зе у Ср би ји или по пи та њу из бор них за ко на и сл. па се у не ким 
слу ча је ви ма мо же сум ња ти и у од нос (за ви сност) цр кве од др жа ве 
тј. вла да ју ће ели те. У шко ла ма је уве ден на став ни пред мет „ве ро-
на у ка“, ме ђу тим чи ни се да се и по ред овог пред ме та  ма ло ра ди 

7) За прет по ста ви ти је да је гра ђа ни ну/ма ко ји су се од лу чи ли на штрајк гла ђу у су шти ни 
са свим све јед но ка ко ће евен ту ал но окон ча ти свој жи вот, од но сно ка да штрај ко ва ње 
гла ђу не би штрај ка чи ма да ло оче ки ва не ре зул та те ни ко не мо же твр ди ти да се тај 
штрајк не би ра ди ка ли зо вао.  

8) То је, чи ни се по мно гим ино стра ним еко но ми сти ма, нај за сту пље ни ји на чин да се  иза-
ђе из са да шње кри зе на на ци о нал ном и гло бал ном ни воу.
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на вас пи та њу мла дих осо ба – де це. Чи ни се да вас пи та ње де це, бар 
оне школ ског уз ра ста за слу жу је знат но дру га чи ји при ступ ко ји би 
био бли жи ре ал ном жи во ту. Та ко ђе, чи ни се да уме сто да се по-
ста вља пи та ње тог вас пи та ња, од но сно про бле ма ти ке вас пи та ња и 
обра зо ва ња мла дих, иста се нај че шће ста вља ју „под те пих“, а нај-
че шће рас пра ве се во де у ве зи пра ва де те та и сл. што у су шти ни не 
тан ги ра пра ву про бле ма ти ку мла дих да нас. 

Ме ђу тим, по ли тич ким (ква зи)ели та ма упра во то и од го ва ра, 
од но сно та ве за ност гра ђа на за сво је уске ин те ре се па ма кар би ли 
умо та ни у це ло фан не ких ви ших ин те ре са. Че сто су на сце ни се-
бич ни по је дин ци ко ји гле да ју са мо на се бе што ди рект но ини ци ра 
да се и дру штво по и сто ве ћу је са њи ма итд. Због то га се про сто 
на ме ће пи та ње, од но сно мо же ли се за кљу чи ти да смо по ста ли и 
не ми сле ћа на ци ја. Ода ли смо се по мо дар ству и пре пу сти ли да дру-
ги раз ми шља ју о на шим про бле ми ма, а све ино стра но узи ма мо без 
има ло кри тич но сти.

Џорџ Шти глиц, бив ши ди рек тор свет ске бан ке, још 2002. го-
ди не је обе ло да нио да се ни је сла гао са оним шта ће се де ша ва ти 
да нас тј. ме то до ло ги јом ко ја је на ро де, на ци је, а на ро чи то оне др-
жа ве за ко је ми ка же мо да су у тран зи ци ји, пред ви де ла да се ста ве 
у по зи ци ју то тал не за ви сно сти. Ви ше не го очи глед но је да се да нас 
све ме то де и ко ра ци ко ји се чи не, а ко је је Џ. Шти глиц на бро јао, 
при ме њу ју у Ср би ји. Чи ни се да је да нас у Ср би ји на сце ни рас-
про да ја и ка рак те ра и по но са и дру гих вред но сти и на де ло сту па 
па ра др жа ва са кри ми на ли зо ва но устро је ном струк ту ром.

За што се др жа ва та ко по на ша или ка да ће би ти осу ђе ни нпр. 
тај ку ни и дру ги кри ми нал ци бли ски вла сти, а не они сит ни пре-
ступ ни ци (де мон стран ти или ан ти де мон стран ти, на ви јач ке гру пе 
итд.)? Овим ци ље ви ма у сва ком слу ча ју тре ба те жи ти ма да се да-
нас чи ни не мо гу ћим оства ри ти исте. Чи ње ни ца је да  би се са мо 
на тај на чин др жа ва мо гла уво ди ти у јед ну нор мал ну уре ђе ну др-
жа ву. Ако се ре ша ва ње ове сло же не и ком плек сне про бле ма ти ке 
све де са мо на чи ње ње по ли ци је (што је у по след ње вре ме ве о ма 
„по пу лар но“) или са мо на пра во суд не ор га не (прет ход но лу стри-
ра не)  нпр. или на по ли тич ке ин сти ту ци је  за оче ки ва ти је да ће се 
тај про цес ди сци пли но ва ња гра ђа на од ви ја ти у са свим дру гом сме-
ру, од но сно он да смо на иви ци но ве ци ви ли за циј ске ка та кли зме. У 
том слу ча ју мо же до ћи до на ра ста ња про бле ма. Та ко, на при мер,  
„по ред оп штих ан та го ни стич ких кла сних су прот но сти по сто је и 



стр:229248.

- 241 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2011год.(XXIII)Xvol=28

по себ не на сла ге на ци о нал них, ра сних, ет нич ких и др. про ти ву реч-
но сти и тр ве ња. Она се мо гу ја ви ти у фор ми по ли тич ког про те ста 
или као оп шта ре ак ци ја про тив вла да ју ћих због кла сног, на ци о нал-
ног или ра сног угње та ва ња, или као ре ак ци ја јед не стра не у кон-
флик ту уко ли ко ње ни при пад ни ци оце њу ју да вла сти ко је тре ба да 
по сре ду ју у спо ру или су ко бу у окви ру си сте ма то не чи не на пра ви 
на чин и у ме ри ко јом се мо гу за шти ти ти ин те ре си да те стра не, или 
сма тра ју да се, њи ма, пак, фа во ри зу је дру га, обич но на ци о нал на, 
од но сно вер ска, или ет нич ка гру па ци ја“.9) 

Ипак ова бор ба је објек тив но мо гу ћа са мо ако се у ту бор бу ди-
рект но не укљу че цен три мо ћи (по ли тич ки, еко ном ски...) у др жа ви 
ко ји ће ди ри го ва ти ко га за тво ри ти, а ко га не. У Ср би ји се мо же и 
да нас ка за ти да је на род још увек свој го спо дар, али мо гућ но сти 
за спа ша ва ње су му до ста огра ни че не што пред ста вља ак ту е лан и 
озби љан про блем. Пот пу но је ја сно да је це ли си стем до кра ја био 
ко рум пи ран и да има свој врх ко ји је то не спре ча вао, не го под сти-
цао (ор га ни зо вао). Због то га се на ме ће пи та ње за што на ши гра ђа-
ни не ве ру ју у бор бу про тив ко руп ци је и у про ме не? По ми шље њу 
гра ђа на ни во ко руп ци је у по след ње три го ди не је по ве ћан 49 %; на 
истом ни воу 37 %; сма њен 14 %10)

Осим то га, чи ни се да је дан део гра ђа на Ср би је још увек емо-
ци о нал но ра су ђу је о мно гим пи та њи ма ко ја се ти чу њи хо вог до-
са да шњег и бу ду ћег жи во та, и ве зан је на овај или онај на чин, из 
ових или оних раз ло га, за од ре ђе не по ли тич ке стран ке или лич-
но сти. Ве ро ват но је то и раз лог због ко га и дру га чи је ра су ђу ју од 
оних гра ђа на ко ји ни су емо ци о нал но ве за ни. По зна то је и да мно ги 
гра ђа ни упра во због те „пар тиј ске не ве за но сти“ да ју мно го бо ља 
ре ше ња од де жур них ме диј ских ин те лек ту а ла ца и по ли ти ча ра ко ји 
су на те ле ви зи ји и јав ној сце ни.

Ср би ја, у су шти ни, не ма мно го про бле ма ма ко ли ко се они 
чи не те шким. На пр вом ме сту је пи та ње по ли тич ког си сте ма ко ји 
се ба зи ра на из бор ном за ко ну. Мо жда би гра ђа ни Ср би је би ра ли 
ис прав но ка да би из бор ни си стем био бо љи. Да ли ће се тре нут-
на си ту а ци ја у Ср би ји ре ши ти на ми ран или на онај де струк ти ван 
на чин оста је да се ви ди, а за ви си од по ве ре ња гра ђа на и њи хо ве 

9) Дра ган Си ме у но вић, Политичконасиље, Рад нич ка штам па, Бе о град, 1989, стр. 114-
115.

10) Дра ган Те ле ско вић, „Гра ђа ни: Пар ти је су нај ко рум пи ра ни је“, Политика, Бе о град 
10.12.2010, стр. 4-5. 
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из др жљи во сти у бор би за оп ста нак. Да нас је ве ли ко по ве ре ње гра-
ђа на у цр кву, вој ску, по ли ци ју, али је очи глед но да и то по ве ре ње 
опа да. Та ко ђе, чи ње ни ца је да су гра ђа ни па сив ни, не ак тив ни, не-
за ин те ре со ва ни за јав не ства ри. Све их ин те ре су је са мо он да ка да 
су у пи та ње до ве де на са мо њи хо ва основ на пра ва – ег зи стен ци ја. 
Објек тив но је те шко ве ро ва ти да та кви гра ђа ни мо гу иза бра ти до-
бре пред став ни ке. Ово ме сва ка ко тре ба до да ти и по ку ша је ку по-
ви не гла са ча од стра не по ли тич ких пар ти ја, па и са мих на род них 
по сла ни ка итд. ко је ре дов но пра те из бо ре и по сле и збор ни пе ри од 
код нас.

У Ср би ји има 5 – 8 % ак тив них гра ђа на за ин те ре со ва них за де-
ша ва ња у дру штву, ло кал ној сре ди ни а ко ји су спрем ни у том сми-
слу и не што ура ди ти или да ти. Ако се се ти мо пе ри о да 1991/2 где је 
го то во 100 % гра ђа на би ло спрем но на све за оп ште до бро, а што 
је пред ла га ла та да шња ак ту ел на власт он да је за и ста те шко по ву ћи 
па ра ле лу са да на шњим ста во ви ма пре ма са да шњој ак ту ел ној вла-
сти од стра не тих истих гра ђа на. На кон сва ког из бо ра же ља и во ља 
гра ђа на за уче шће у ра ду на би ло ком ни воу очи глед но опа да. Не-
сум њи во је да је да нас по др шка гра ђа на ви ше у мо рал ном сми слу, 
а знат но ма ње у ствар ном уче шћу па и да се ра ди за оп ште до бро.

У Ср би ји је 2001. го ди не за ми шље на ве ли ка про ме на и ви ше-
стра нач ко уре ђе ње, уво ђе ње де мо кра ти је итд. Да нас смо не дво сми-
сле но до би ли пар то кра ти ју11) ко ја је гра ђа не ста ви ла под сво је, ко ја 
је уни шти ла сва ку во љу гра ђа на да се бо ри за оп ште до бро. Осим 
то га са свим се ла ко мо же за кљу чи ти да да нас по сто је раз ли ке и 
ме ђу рад ни ци ма, а та ко ђе ме ђу њи ма ви ше не ма ни оне не ка да шње 
ве ли ке со ли дар но сти. Са да се сва ки рад ник бри не о се би јер је до-
ве ден у та кву си ту а ци ју од стра не по сло дав ца. Да кле, про ме њен 
је и мен тал ни склоп по је дин ца и гра ђа на. Са да гра ђа ни нај ви ше 
и нај че шће раз ми шља ју и бри ну о соп стве ном ин те ре су и о бор би 
за соп стве ну ег зи стен ци ју.12) Ме ђу тим, чи ње ни ца је да ин те рес по-
ста је кљу чан фак тор у раз ми шља њу гра ђа на не са мо код нас, већ 
уоп ште и у дру гим др жа ва ма. Зна чи, да док не схва ти мо да по сто ји 
не што што ни је ква ли тет жи во та, што ни је са мо ма те ри јал ни ин-

11) Ви ше у Д. Мар ко вић, Демократијаипартократија, ИПС, Бе о град, 2009.
12) У том сми слу ин ди ка тив на је чи ње ни ца да нпр. 80 % гра ђа на Аме ри ке ве ру је у Бо га, 

али исто вре ме но 92 % гра ђа на, од но сно тих вер ни ка сма тра ју да тре ба „зга зи ти“ Ирак 
јер ће на тај на чин до би ти наф ту чи ме ће би ти обез бе ђе на њи хо ва ег зи стен ци ја.
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те рес, чи ни нам се да не ма мо шан су за кре и ра њем бо љег жи во та, 
од но сно бо љег жи во та на гло бал ном и на на ци о нал ном ни воу.

СИСТЕМКАОИСХОДИШТЕПРОБЛЕМА

Про бле ма тич ност си сте ма се да нас нај лак ше мо же уочи ти 
пер цеп ци јом мла дих у ње му. Та ко је да нас очи глед но да су мла ди 
гра ђа ни за по ста вље ни по мно гим пи та њи ма и ра зни по сто је ћи си-
сте ми ве за ни за мла де љу де да нас на про сто их „гу ше“ у њи хо вом 
раз во ју и уче шћу у до при но су дру штву. Та ко нпр. мо же се ка за ти 
да су мла ди љу ди из ло же ни сво је вр сном мал тре ти ра њу од стра-
не ма сме ди ја. На те ле ви зи ји, ко ја се фи нан си ра нов цем гра ђа на, 
пу шта ју се фил мо ви са на сил ним сце на ма, а та квих фил мо ва има 
знат но ви ше на про гра му не го обра зов них еми си ја и сл. 

Ако се по сма тра обра зов ни си стем он да се мо же за кљу чи ти 
да се над мла дим љу ди ма вр ши та ко ђе сво је вр стан при ти сак јер се 
нпр. уво ди обра зо ва ње по тзв. „Бо лоњ ском мо де лу“ ко ји се у мно-
гим др жа ва ма од ба цу је као лош си стем обра зо ва ња13). Осим то га 
да на шњи си стем обра зо ва ња омо гу ћа ва да осо ба ко ја је бо љег ма-
те ри јал ног ста ња мо же се би да при у шти кон ти ну и ра но обра зо ва ње 
итд.  По сле ди ца ова квог си сте ма обра зо ва ња је да са ми сту ден ти 
не ви де свр ху ула га ња у обра зо ва ње јер се не мо гу за по сли ти. С 
дру ге стра не, има мо си ту а ци ју да тај ку ни ко ји ни су шко ло ва ни или 
су ди пло ме јед но став но ку пи ли на не ком од при ват них фа кул те та, 
код нас или у ино стран ству, ха ра ју зе мљом. 

Чи ње ни ца је да се Ср би ја од лу чи ла за си стем – мир на про ме на 
вла сти што пред ста вља про ме ну на де мо крат ски на чин. Ме ђу тим, 
ако се не про ме ни ста ње, а про ме ни се са мо власт он да се у су-
шти ни ни шта ни је по сти гло што је у ства ри са свим очи глед но па 
због то га гра ђа ни Ср би је све рав но ду шни је по сма тра ју и ула зак у 
Европ ску уни ју, за раз ли ку од по ли тич ке ели те јер од исте не оче-
ку ју пре ви ше у ре ша ва њу соп стве них (ег зи стен ци јал них) про бле-
ма. У сва ком слу ча ју по ли тич ка (ква зи)ели та ће и да ље жи ве ти. 
Мо жда ће од ак ту ел них по ли ти ча ра не ко би ти и сме њен али се у 
су шти ни ни шта бит но не ће про ме ни ти. Мо же се де си ти да до ђе 
не ко дру ги, а тај дру ги при ти снут ве ли ком за ду же но шћу при вре де 

13) Ин ди ка ти ван је при мер Фин ске, Фран цу ске, Сло ве ни је, Хр ват ске, БиХ… ко је још увек 
ни су пре шле на тзв. мо дел обра зо ва ња по Бо ло њи, а Хр ват ска чак тра жи на чин да се 
оста не на ста ром си сте му обра зо ва ња. Ср би ја про сто хр ли ка Бо ло њи иако су ре зул та-
ти при ме не Бо ло ње већ са да не дво сми сле но фа тал ни.
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Ср би је ће нај ве ро ват ни је мо ра ти да ље про да ва ти стран ци ма оно 
што је још пре о ста ло да се про да у Ср би ји.

У су шти ни, ве ли ки је про блем што се у ве зи про ме на ста ња у 
зе мљи нај ви ше оче ку је од из бо ра са мо но ве по ли тич ке ели те. Без 
на че ла и ја сне осно ве у ко јој по сто ји од нос пре ма др жа ви не мо же 
се оче ки ва ти ни шта бо љи од нос ни гра ђа на пре ма др жа ви. Ме ђу-
тим, од у ста ја ње од про ме на и те жње ка бо љем би би ла нај го ра мо-
гу ћа ва ри јан та за гра ђа не.

НЕКАОДМОГУЋИХРЕШЕЊА

Чи ни се да тре ба ин си сти ра ти на што бр жим из бо ри ма јер ако 
ово ста ње оста не ми иде мо по ла ко, али си гур но у ста ње још ве ће 
кри зе (за ду жи ва ња) - ха ос. Објек тив но сти ра ди ми још ни смо у ха-
о су али ће мо са свим си гур но би ти ако се за ду жи ва ње у ино стран-
ству, опа да ње про из вод ње, опа да ње на та ли те та и др. не га тив них 
по ја ва на ста ви овим тем пом.

Чи ни се да ни по ли тич ка по зи ци ја ни по ли тич ка опо зи ци ја, 
„ле ви или де сни“ бар за са да не мо гу озбиљ но ста ви ти на днев ни 
ред ва жне про бле ме са ко ји ма се др жа ва су сре ће или ће се уско ро 
сре сти. Мо жда би би ло до бро на пра ви ти ве ли ку ко а ли ци ју ко ја би 
тре ба ло у огра ни че ном вре ме ну да се до го во ри око кључ них про-
ме на по ли тич ког, еко ном ског, без бед но сног и др. си сте ма, да се на 
днев ни ред ста ве кључ на пи та ња као нпр. пи та ње пен зи о не ре фор-
ме, си сте ма обра зо ва ња и др. и да се до де та ља до го во ри ка ко се 
но си ти са про бле ми ма у тим обла сти ма. 

Чи ње ни ца је да нас је ме ђу на род ни мо не тар ни фонд опо ме нуо 
да мо ра мо на пра ви ти ре ви зи ју сте че них пра ва у пен зи о ном си сте-
му где има мо нај ве ћих по тен ци јал них опа сно сти ако се го во ри о 
при вре ди и од но са пре ма соп стве ној зе мљи тј. од но са пре ма ино-
стран ству и њи хо вим усло ви ма. 

Не ма сум ње да је у Ср би ји још увек оста ло до вољ но гра ђан-
ског по тен ци ја ла, гра ђан ске хра бро сти да би смо тек та ко мо гли 
го во ри ти о не ми нов ној про па сти. Исти на је да се ова гра ђан ска 
јав ност још увек не пре по зна је па је нео п ход но ове гра ђа не на раз-
ли чи те на чи не и што ви ше, али и што пре укљу чи ти у ци љу пре-
ва зи ла же ња са да шњег ло шег ста ња у и око Ср би је. Тре ба се ар-
гу мен то ва но су прот ста вља ти при хва та њу мно гих „спа со но сних“ 
иде ја са стра не, ако се исте прет ход но до бро не из а на ли зи ра ју. У 
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ци љу из ла ска из кри зе тре ба укљу чи ти све ин сти ту ци је у зе мљи. 
Исто ри ја Ср би је по ка зу је да су гра ђа ни Ср би је ве о ма све сни сво га 
ста ња и про те клог пе ри о да и са свим је си гур но да ће ту свест ис-
ко ри сти ти за се бе у бу ду ће те да ће зна ти да иза бе ру нај бо љи пут, 
без по мо ћи са стра не. Да нас су исти из ло же ни раз ли чи тим ути ца-
ји ма (ме диј ска про па ган да) због че га по себ но мо ра ју би ти опре зни 
при бу ду ћем опре де ље њу за сво је пред став ни ке. За оче ки ва ти је да 
би пре из бо ра тре ба ло ра ди ти на по бољ ша њу или из ме ни из бор-
ног за ко на. Уме сто ко а ли ци је ве ли ких по ли тич ких пар ти ја мо жда 
би би ло до бро да 2 -3 во де ће по ли тич ке пар ти је ко је су до ве ле до 
ова квог ста ња ап сти ни ра ју на сле де ћим из бо ри ма да би се на сце-
ну вра ти ле про чи шће не. У том по гле ду не би тре ба ло би ти ве ли ке 
по ле ми ке јер је ја сно да пар то крат ски си стем мо ра би ти сру шен и 
на сце ну мо ра ју до ћи но ва из бор на пра ви ла – из бор не вред но сти. 
Очи глед но је да је због си сте ма, не са мо гла сач ког, да нас ели ми ни-
са на сва ка моћ на шег из бор ног гла са, а по љу ља на је и на ша гра-
ђан ска хра брост.

У Ср би ји се мо ра до го ди ти но ва по ли ти за ци ја јер не ће би ти 
из ла за из ове си ту а ци је. Ал тер на ти ва ово ме би би ло „пре дин фар-
ктно“ ста ње Ср би је, пред ре во лу ци о нар но ста ње ко је мо же за вр ши-
ти или у де струк тив ном ре ше њу или ће се до го ди ти но ва по ли ти-
за ци ја. Код нас је на сце ни ре ша ва ње од ре ђе них „го ру ћих“ (нај ак-
ту ел ни јих) про бле ма, а на тај на чин се не дво сми сле но гу би ја сна 
ви зи ја ко ји су код нас ствар ни про бле ми, ка ко их ре ши ти на ду жи 
пе ри од и ко нач но ку да Ср би ја у ства ри иде. Очи глед но је да да нас 
Ср би ја, од но сно на род још увек не ма ја сан на ци о нал ни про грам  
и у та квим усло ви ма чи ни нам се да се мно го гу би на „лу та њу“ у 
тра же њу ре ше ња. Са да је на сце ни ели та тач ни је псе у до е ли та ко ја 
вла да Ср би јом и ко ја на све на чи не по ку ша ва до ка за ти да је спас 
за Ср би ју члан ство у Европ ској уни ји иако има мно го по да та ка да 
др жа ве ко је су би ле слич не, од но сно у си ту а ци ји у ко јој се Ср би ја 
да нас на ла зи и ко је су по ста ле чла ни це Европ ску уни ју са да, бар 
ка да се го во ри о ста њу гра ђа на, сто је знат но ло ши је. Због то га је 
ва жно про ме ни ти и си стем ин фор ми са ња гра ђа на пу тем ма сме ди-
ја, од но сно сва ки по тез (рад) вла сти и ње них пред став ни ка (ми ни-
ста ра) мо ра би ти тран спа рен тан. 

Да нас је очи глед но до шло до не стан ка со ци јал не др жа ве. Из-
гу би ла се ин ди ви ду ал на со ли дар ност, до шло је до де мо ра ли за ци-
је дру штва, до де ин ду стри ја ли за ци је, гра ђа ни су по ста ли за ви сни. 
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Да кле пре и збор на обе ћа ња су би ла са мо иде о ло шка ма гла за да на-
шњу при ва ти за ци ју и ин ди ви ду а ли за циј ске по те зе за сма њи ва ње 
тро шко ва и за пре ба ци ва ње на по је дин ца, а не за ко лек тив но ре-
ше ње.

Уз чи ње ни цу да по сто је раз ли чи ти ти по ви со ци јал не др жа ве, 
чи ње ни ца је и да др жа ва не ма исту од го вор ност пре ма свом ста-
нов ни штву. Раз ли чи то жи ве гра ђа ни у Швед ској, Аустри ји, Ин ди-
ји, Ки ни, Ср би ји, Ита ли ји итд.

Узро ци кри зе у Ср би ји су у ве ли кој ме ри у де ре гу ла ци ји и уки-
да њу пра ви ла, од но сно пра ви ло нов ца се на мет ну ло еко но ми ји, 
пра ви ло при вре де се на ме ће по ли ти ци итд. Чи ни нам се упут ним 
ука за ти на по тре бу вра ћа ња из вор ним пра ви ли ма, др жав ним, на-
ци о нал ним и лич ним ин те ре си ма гра ђа на ка ко би се спре чи ло да-
ље по ср та ње Ср би је.

Чи ње ни ца је та ко ђе да да нас не ма мо ни основ ни кон сен зус око 
етич ке па ра диг ме. Мно ги у овој си ту а ци ји, у ко јој се Ср би ја да нас 
на ла зи, по ку ша ва ју да оства ре сво је соп стве не ин те ре се би ло да се 
ра ди о по је дин цу или пар ти ји итд.

Је дан од из ла за из овог ста ња са сто ји се у по ку ша ји ма да се чо-
век (гра ђа нин) не до ве де у ста ње апа ти је и по тре би ра да на раз во ју 
ин ди ви дуе (са мо га се бе). 

Због по сто ја ња тај ку на и њи хо вог ста ту са да нас је ја сно сви ма 
да се по ли ти ка да нас не во ли из раз ло га што се у по ли ти ци мо гу 
оства ри ти не ки од за јед нич ких ци ље ва, ме ђу тим по сто ји ци вил но 
дру штво чи је де ло ва ње и ин те ре си се да нас не сме ју за не ма ри ти. 

MileRakic
PRODUCTIONOFCRISISINSERBIA

Summary
Changesinworldpoliticsin21stcentury,ongoingglobal
trends,raisequestionisitpossibleforSerbiatomeetthese
challengesofpresentcrisis?Notably,Serbiaisburdened
withinternalcrisis,obviousinpolitics,economyandso
ciety.FutureofSerbiaisinquestionandgoverningcapac
itiesarenottrustworthy.Crisisoverreachingispossibleto
achievethroughanalysisofmostimportant,internalfac
torincrisisproduction.
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Resume
The basic problems of contemporary politics in Serbia
couldbesolved.Thisquestiondependsonpeople,espe
cially political party leaders, selfreproduction through
electoralsystemandtheirrotationonpositionsofpower.
Morepreciselly,itisforveryfewofthem,whichwerealso
membersofformerDOS.So,thereisnomistakeifwesay
thatSerbiaisprisonerofpoliticalcartel.Consistingpar
ties,withvariousinterestsarenotdealingwithissuesof
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competencydevelopment.Untilnow,politicalpartieshave
notseriouslydoneanythingconcerningwholestateandits
citizens.Itwasonlyaboutpartyinterestandstrugglefor
politicalpower.
 Thiskindofpoliticalparties interests,aswellaspres
ent condition, it isnecessary toprovide somecorrective
measures.Firstofall,annulmentofnegativeandillegal
privatization contracts; moratoriums on foreign  credit
payments; salary spread reducment andmobilization of
massivedomestic spending inagricultureand industrial
products;reaffirmationof indictmentagainstNATO;de
crease of political parties influence and their leaders
power;changesinelectorallaw;transparencyinpolitical
partiesfinancing;strategyforfuturedevelopmentofSer
bia,confirmingrealisticexpectationsofSerbia’scitizens.
 Wecansaythatallofuscancontributeinoverreaching
thesetrends,butpoliticalpartiesrecognizedaskeygen
eratorofcrisis.Thus,quasielitesaremostlyresponsible
forstateofcrisis.Withoutnewapproach,clearlydefined
goals,valueandsystemchange,wecan’texpectbetterat
titudesofcitizenstowardstate.

 Овај рад је примљен 10. априла 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 9. 
јуна 2011. године.
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