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СоњаБ.Драговић
Факултетзаправнеипословнестудије,НовиСад

УТИЦАЈГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
НАЈАЧАЊЕНАЦИОНАЛИЗМА

УМУЛТИКУЛТУРНИМДРУШТВИМА
Сажетак

Глобализација је процес у савременом друштву који,
релативно,дуготрајеибитномењаодликеинавике
друштва,несамопотрошачкевећикултурне.Одса
могпочеткапасведоданасглавнициљовогпроцесаје
уклањањеграница,стварањејединственогтржишта
пасамимтиминестанакнационалнихдржавакакве
познајемо.Међутим,оноштоседешаваустварности
јесасвимсупротно.Процесглобализацијејепроширио
својутицај,папоредекономијеутичеинадругеобла
сти друштвеног живота. Тако проширени утицај
глобализацијенадржавеизазивасупротанефекати
долазидoјачањанационализма,посебноуразвијеним
мултикултуралнимдржавама.Радјесастављениз3
поглавља.Првидеосебавикарактеристикамапроце
саглобализације,другидеосебависавременомдржа
вом,атрећидеобуђењемнационализма.
Овајрадимазациљдаодговоринапитањедалиће
процес глобализације довести до нестанка држава
каодруштвенополитичкихзаједницаилићeдовести
доњиховогприлагођавањасавременимусловима.
Методолошкиприступ:урадусукориштениметоди
анализеисинтезе,методииндукцијеидедукцијеиме
тоданализесадржаја.
Кључне речи: глобализација, национализам, иденти
тет,мултикултурализам.
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КАРАКТЕРИСТИКЕПРОЦЕСАГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

“Капитализамјетигарпунснагекојисеможеис
користитизаоживљавањепривреде,алисамоако
његовеснагеконтролишудржавнеиполитичкеин
ституције.Глобализацијајепустилаовогтиграиз
кавезаиослободила“дивљи”капитализам,којије,
каоиослобођенитигар,почеопоказиватисвојескло
ностидивљезвери.“ 

Бе ња мин Р. Бар бер

Gло ба ли за ци ја озна ча ва ди на ми чан еко ном ски, по ли тич ки и 
кул тур ни про цес ко ји је омо гу ћен бр зим раз во јем на по љи ма 

тран спор та и ко му ни ка ци ја, а ко ји је че сто во ђен же љом ве ли ких 
кор по ра ци ја за осва ја њем но вих тр жи шта. Та ко се мо же го во ри ти 
о кул тур ним, еко ном ским или по ли тич ким ди мен зи ја ма гло ба ли-
за ци је.

Културна димензија глобализације иде u су срет раз ли чи тих 
свет ских кул ту ра и оби ча ја. Као осно ву за ши ре ње, овај про цес је 
ис ко ри стио про ток ро бе, ка пи та ла и љу ди пре ко др жав них гра ни ца 
а са њим и про ток на ви ка, оби ча ја и кул ту ра. Овај про цес код раз-
ли чи тих љу ди иза зи ва раз ли чи те ре ак ци је. Не ки сма тра ју ути цај 
но ве кул ту ре по зи тив ним раз во јем ко ји обо га ћу је по сто је ћу кул ту-
ру док дру ги у но вој кул ту ри ви де прет њу утвр ђе ним вред но сти ма 
и пра ви ли ма.1)

По што за пад не мул ти на ци о нал не кор по ра ци је има ју сло бо дан 
при ступ свим дру гим зе мља ма све та, кул тур ни са др жа ји ко ји се 
пре но се пу тем за пад не те ле ви зи је, фил ма, мо де и му зи ке иду за-
јед но са њи ма и пре пла вљу ју до ма ће ме ди је. Та ко се сла бе тра-
ди ци о нал не, ло кал не кул ту ре и уку си и убр за ва стан дар ди за ци ја 
тр жи шта уну тар за пад ног пој мов ног окви ра. По тро ша чи ових про-
из во да гло бал не кул ту ре су мла ди. Иако сто ти не ми ли о на мла дих 
слу ша исту му зи ку и гле да исте фил мо ве, ови гло бал но ди стри бу-
и ра ни про из во ди не ства ра ју по зи тив ну но ву гло бал ну свест код 
свих, већ са мо ши ре по тро шач ку кул ту ру.2)

1) http://bs.wi ki pe dia.org/wi ki/Glo ba li za ci ja 12.02.2013 u 20,00
2) Ри чард Бар нет и Џон Ка ва на, „Хо мо ге ни за ци ја гло бал не кул ту ре“, Глобализација, при-

ре ди ли: Џе ри Ман дер и Едвард Гол дсмит, Клио, Бе о град, 2003, стр. 97-105.
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Обра зо ва ње и зна ње се сма тра ју нај вред ни јим ре сур сом у XXI 
ве ку. Ме ђу тим, под ути ца јем гло ба ли за ци је и оно до би ја „усме-
ре ни“ ка рак тер, и пред ста вља не што са свим дру го, по себ но у не-
раз ви је ном све ту. С јед не стра не, оно се од ви ја под ути ца јем пре-
сти жних свет ских на уч них и обра зов них ин сти ту ци ја и има по зи-
ти ван ути цај на оп шти раз вој на у ке. Са дру ге стра не, ово ути че 
„на свој на чин“ на по ро ди цу као основ ну ће ли ју дру штва и ме ња 
њен кул тур ни иден ти тет. Оно одва ја де цу од њи хо ве кул ту ре и од 
при ро де, а уме сто то га их об у ча ва да бу ду уско спе ци ја ли зо ва ни 
по ме ри ли ма тих ин сти ту ци ја. До ла зи до ства ра ња усло ва за по-
ве ћа ње ри вал ства , за то што је сва ко де те под при ти ском да бу де 
под јед на ко до бро као и оно дру го. По сто ји те жња код де це да све 
ви ше вре ме на про во де са мо са сво јим вр шња ци ма што иза зи ва све 
ве ћу не тр пе љи вост из ме ђу мла дих и ста рих, а сви ти при ти сци на 
кра ју до при но се и рас па ду тра ди ци о нал не по ро ди це. То до при но-
си да на тај на чин мла ди на пу шта ју шко ле не спо соб ни да ко ри сте 
сво ја зна ња и да функ ци о ни шу у соп стве ном све ту и из тог раз-
ло га ка сни је на пу шта ју по љо при вре ду и се ла, од ла зе ћи у гра до ве 
где по ста ју за ви сни од нов ча не при вре де. Про цес мо дер ни за ци је 
до во ди и до гу бит ка ин ди ви ду ал но сти, љу ди по ста ју не све сни и 
не си гур ни, под при ти ском да жи ве пре ма иде а ли зо ва ним сли ка ма. 
Те жња за иде а лом под ра зу ме ва и од ба ци ва ње соп стве не кул ту ре 
и соп стве них ко ре на, од но сно по ри ца ње соп стве ног иден ти те та. 
Та лич на не си гур ност до дат но до при но си сла бље њу по ро дич них и 
дру штве них ве за. Још јед на од по сле ди ца ми гра ци је ста нов ни штва 
са се ла у гра до ве је и та да у гра до ви ма има ма ло по ну да за по сао 
па се мла ди љу ди ко ји су се обра зо ва ли од јед ном на ла зе у бор би 
за оп ста нак. У та квим си ту а ци ја ма би ло ка кве вер ске или ет нич ке 
раз ли ке се пре у ве ли ча ва ју и ис кри вљу ју а још до дат но је и власт 
скло на да шти ти сво је чи ме дру ги тр пе дис кри ми на ци ју, што на 
кра ју ре зул ти ра по ве ћа ним на си љем.3)

Економскадимензијаглобализације озна ча ва ства ра ње и утвр-
ђи ва ње пра ви ла је дин стве ног свет ског тр жи шта. Про тив ни ци гло-
ба ли за ци је твр де да ве ли ке мул ти на ци о нал не кор по ра ци је ко ри сте 
већ за ра ђе ни ка пи тал да оне мо гу ће ства ра ње кон ку рен ци је са ко-
јом би мо ра ли де ли ти тр жи ште. Огра ни че њем су ве ре не уло ге на-
ци о нал не др жа ве, ши ре њем тр жи шта на це лу пла не ту, го ми ла њем 

3) Хе ле на Нор берг-Хоџ, „При ти сак да се из вр ши мо дер ни за ци ја и гло ба ли за ци ја“,Глоба
лизација, при ре ди ли: Џе ри Ман дер и Едвард Гол дсмит, Клио, Бе о град,, Клио, Бе о град, 
2003, стр. 44-62.
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бо гат ства у све ма ње зе ма ља до ла зи до све ве ће дис про пор ци је из-
ме ђу бо га тих и си ро ма шних.

Огром ни на по ри усме ре ни ка раз во ју Тре ћег све та по сле Дру-
гог свет ског ра та ни су би ли мо ти ви са ни чи сто фи лан троп ским мо-
ти ви ма, већ по тре бом да се он уве де у тр го вин ски си стем За па да 
ка ко би за пад ни про из во ди и услу ге до би ли ши ре тр жи ште, а за-
пад на ин ду стри ја до би ла из вор јеф ти не рад не сна ге и си ро ви на.4) 
Уво ђе ње но вог еко ном ског си сте ма, но вих вр ста жи та ри ца и ин-
ду стриј ске екс пло а та ци је ми не ра ла, као и уче шћем на гло бал ном 
тр жи шту про ме ње на је дру штве на и еко ном ска стурк ту ра не раз-
ви је них зе ма ља. Оне су по ста ја ле све за ви сни је од гло бал них тр-
го вин ских, фи нан сиј ских и ин ве сти ци о них си сте ма, при че му су 
мул ти на ци о нал не кор по ра ци је осни ва ле тр го вин ске и про из вод не 
ба зе у овим зе мља ма и та мо про да ва ле сво је про из во де.5) Про гра-
ми ма за раз вој Свет ске бан ке и дру гих фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, 
зе мља ма Тре ћег све та су одо бре ни зај мо ви у вред но сти од ви ше 
ми ли јар ди до ла ра ка ко би фи нан си ра ле ску по це не про јек те за из-
град њу ин фра струк ту ре и уве зле тех но ло ги ју јер гло ба ли за ци ја 
за ви си од стал них др жав них ула га ња и зах те ва из град њу огром-
не ин ду стриј ске ин фра струк ту ре (пу те ви, енер гет ска по стро је ња, 
шко ле). Ова ко суб вен ци о ни са на ин фра струк ту ра омо гу ћа ва да се 
ро ба ко ја се ма сов но про из во ди и пре во зи на ве ли ке уда ље но сти 
и про да је по не ре ал но ни ским це на ма (ко је су на рав но у ве ћи ни 
слу ча је ва ни же од це не ло кал не ро бе). Крај ња по сле ди ца је сте да 
до ма ћа при вре да по у зда но не ста је, а са њом и ло кал на за јед ни ца.6) 
Да би фи нан си ра ле увоз тех но ло ги је и опре ме, зе мље су при ну ђе-
не да из во зе још ви ше ро бе (наф та, др во, ми не ра ли). Еко ном ски, 
фи нан сиј ски и тех но ло шки, зе мље Тре ћег све та по ста ју све ду бље 
уву че не у „вр тлог“ свет ског при вред ног си сте ма и за хва љу ју ћи то-
ме гу бе спо соб ност осла ња ња на соп стве не сна ге, а не та ко рет ко и 
са ма при род на бо гат ства.

Политичка димензија глобализације је те сно ве за на са еко-
ном ском гло ба ли за ци јом, од но сно пој мом мо ћи, што под ра зу ме ва 
ме ђу за ви сност по ли тич ке и еко ном ске мо ћи. По сто ја ње је дин стве-
ног свет ског тр жи шта сма њу је по тен ци јал на ци о нал них др жа ва 

4) Едвард Гол дсмит, „Раз вој као ко ло ни ја ли зам“, Глобализација, при ре ди ли: Џе ри Ман-
дер и Едвард Гол дсмит, Клио, Бе о град, 2003, стр. 256-273.

5) Мар тин Кор, „Гло бал на при вре да и Тре ћи свет“,Глобализација, при ре ди ли: Џе ри Ман-
дер и Едвард Гол дсмит, Клио, Бе о град,, Клио, Бе о град, 2003, стр. 63-80.

6) Оп. цит. Хе ле на Нор берг-Хоџ, стр. 44-62.
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да ди рект но под сти чу раз вој вла сти те еко но ми је и da постављаjу 
пра ви ла ко ја да ју пред ност вла сти тим фир ма ма. Ме сто до но ше ња 
од лу ка се пре но си из др жав них у ме ђу на род не ин сти ту ци је чи ме 
се сма њу је мо гућ ност љу ди да ди рект ним из бо ри ма пред став ни ка 
вла сти ути чу на вла сти ти раз вој.7)

У да ле кој про шло сти, по је ди нац је имао ствар ну моћ, по што 
су по ли тич ке и еко ном ске је ди ни це би ле ма ле и сва ка осо ба је мо-
гла да се не по сред но на го ди са дру гим чла но ви ма за јед ни це. Да нас 
раз вој по ве зу је љу де у ве ће по ли тич ке и еко ном ске за јед ни це па се 
мо же ре ћи да је сва ки ста нов ник по стао део гло бал не при вре де – 
је дан од 7 ми ли јар ди.

САВРЕМЕНАДРЖАВА

Суверенитет

Др жа ва са по чет ка XXI ве ка се мо же са ви ше аспе ка та раз ли-
ко ва ти од др жа ва ка кве су би ле у XX ве ку. Нај че шће по ми ња но 
пи та ње ве за но за др жа ву да нас је пи та ње су ве ре ни те та.

По сто је три еле мен та кла сич но схва ће ног су ве ре ни те та: 
– то је скуп за кон ских пра ви ла ко ји има ју су пре ма ци ју у од но-

су на би ло ко ји дру ги скуп пра ви ла;
– ова пра ви ла ва же за људ ску по пу ла ци ју ко ја се иден ти фи ку-

је са не ком те ри то ри јом; 
– др жа ва по др жа ва ова пра ви ла прет њом упо тре бе си ле и има 

мо но пол у по гле ду ње не упо тре бе про тив оних ко ји та пра-
ви ла кр ше; др жа ва по ла же пра во на упо тре бу си ле и у ме-
ђу на род ним од но си ма у том сми слу што има екс клу зив но 
пра во на об ја ву ра та. 

Та ко ђе, по кла сич ном схва та њу, пи та ње ле ги ти ми са ња др жав-
ног ауто ри те та ти че се са мо др жа вља на по је ди нач не др жа ве. Ве-
ли ки број те о ре ти ча ра ана ли ти ча ра да нас сма тра да је Вест фал ско 
схва та ње су ве ре ни те та др жа ве и ме ђу на род них од но са за ста ре ло, 
од но сно по гре шно схва та ње. Оно је, пре ма њи хо вом ми шље њу у 
да на шње вре ме нео пе ра тив но, јер је су прот но чи ње ни ци да је да-
нас ско ро сва ка др жа ва на не ки на чин део ме ђу на род ног по рет ка 
ко ји се са сто ји из кор пу са ме ђу на род них до ку ме на та и ме ђу др жав-

7) http://bs.wi ki pe dia.org/wi ki/Glo ba li za ci ja
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них уго во ра. Мно ге др жа ве, у мно гим бит ним аспек ти ма сво јих 
прав них си сте ма, ме ђу на род ном пра ву да ју пр вен ство у од но су на 
уну тра шње за ко но дав ство и ти ме ума њу ју свој су ве ре ни тет схва-
ћен у кла сич ном сми слу. Та ко ђе, члан ство у ме ђу на род ној вој но/
по ли тич кој ор га ни за ци ји, као што је НА ТО, пот ко па ва су ве ре ни тет 
схва ћен као мо но пол на упо тре бу си ле из ван гра ни ца др жа ве. С 
тим у ве зи, по је ди ни чла но ви по ве ље УН и дру гих ме ђу на род них 
ака та, у по гле ду за шти те људ ских пра ва, тумачe se, по на че лу „си ле 
над пра вом“, та ко да „до зво ља ва ју“ ме ша ње дру гих др жа ва у уну-
тра шње по сло ве су ве ре не др жа ве без са гла сно сти УН.8)

Са скиа Са сен у свом ра ду на во ди да еко ном ска гло ба ли за ци-
ја пред ста вља јед ну ва жну тран сфор ма ци ју у те ри то ри јал ној ор-
га ни за ци ји еко ном ске ак тив но сти и по ли тич ко-еко ном ске мо ћи и 
да је су ве ре ни тет мо дер не др жа ве кон сти ту и сан на уза јам но ис-
кљу чи вим те ри то ри ја ма и кон цен тра ци ји су ве ре ни те та у на ци ја-
ма. Ме ђу тим ни је до вољ но про сто по сту ли ра ти да са еко ном ском 
гло ба ли за ци јом опа да зна чај на ци о нал не др жа ве. Да нас, глав на ди-
на ми ка ко ја је на де лу у гло бал ној еко но ми ји, до но си спо соб ност 
да се укло ни по се бан об лик укр шта ња су ве ре ни те та и те ри то ри је 
ко ји је угра ђен у мо дер ну др жа ву и мо дер ни др жав ни си стем. Она 
то об ја шња ва кроз ком по нен те но ве ге о гра фи је мо ћи. 

Пр ва од ових ком по нен ти ти че се ак ту ел них те ри то ри ја, на 
ко ји ма се, у спе ци фич ним ин сти ту ци ја ма и про це си ма, ма те ри ја-
ли зу је ве ли ки део гло ба ли за ци је. Дру га ком по нен та ти че се успо-
на јед ног но вог прав ног ре жи ма за упра вља ње пре ко гра нич ним 
еко ном ским тран сак ци ја ма. Тре ћа ком по нен та је сте све ве ћи број 
еко ном ских ак тив но сти ко је се од ви ја ју у елек трон ском про сто ру. 
Ка да се ове три ком по нен те но ве ге о гра фи је мо ћи до да ју гло бал-
ној не спу та но сти кор по ра циј ског ка пи та ла, от кри ва ју се аспек ти 
од но са из ме ђу гло бал не еко но ми је и на ци о нал не др жа ве, ко је пре-
о вла ђу ју ће схва та ње ду а ли зма гло бал ног и на ци о нал ног не успе ва 
аде кват но да из ра зи. Овај ду а ли зам се схва та као низ те ре на ко ји се 
уза јам но ис кљу чу ју, на ко ји ма на ци о нал на еко но ми ја или др жа ва 
гу би оно што гло бал на еко но ми ја до би ја, од но сно под у пи ре став 
да у гло ба ли зо ва ној еко но ми ји на ци о нал на др жа ва мо ра да сла би.

8) Ми ло рад Сту пар, „Свет ски по ре дак, гло ба ли за ци ја и пи та ње су ве ре ни те та“, Филозо
фијаидруштво, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Бе о град, бр. 21/2003, 
стр. 273-294.
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Она да ље на во ди да је др жа ва на мно го на чи на укљу че на у 
овај но во на ста ју ћи тран сна ци о нал ни си стем упра вља ња. Али са ма 
др жа ва је под врг ну та тран сфор ма ци ји и она уче ству је у да ва њу ле-
ги тим но сти но вом уче њу о ње ној уло зи у еко но ми ји. Кључ на ствар 
у овој но вој док три ни је рас ту ћи кон сен зус ме ђу др жа ва ма да се 
по мог не раст и ја ча ње гло бал не еко но ми је. Сво ју од го вор ност мно-
ге вла де да нас схва та ју као не што што пре ва зи ла зи тра ди ци о нал ну 
спољ ну по ли ти ку и про ши ру је се на свет ску тр го ви ну, гло бал ну 
жи вот ну сре ди ну и гло бал ну еко ном ску ста бил ност. Ово уче шће 
др жа ве у ме ђу на род ној аре ни је ствар крај ње сло же на и са мно го 
аспе ка та, при че му је уче шће не ких др жа ва ве ће не го дру гих. Ва-
жно је то да гло бал ни ка пи тал по ста вља зах те ве на ци о нал ним др-
жа ва ма ко је на њих од го ва ра ју кроз ства ра ње но вих об ли ка за ко ни-
то сти. Но ва ге о гра фи ја гло бал них еко ном ских про це са, стра те шке 
те ри то ри је еко ном ске гло ба ли за ци је мо ра ју да се де фи ни шу, ка ко 
у по гле ду прак си кор по ра циј ских чи ни ла ца, укљу чу ју ћи и по треб-
ну ин фра струк ту ру, та ко и у по гле ду де ло ва ња др жа ве на ства ра-
њу но вих за кон ских ре жи ма или ства ра њу ле ги тим но сти за њих.  
Гле ди шта по ко ји ма је на ци о нал на др жа ва ка рак те ри стич на про сто 
по то ме што гу би зна чај не успе ва ју да ис так ну ову вр ло ва жну 
чи ње ни цу и оно што се де ша ва сво де на јед ну функ ци ју ду а ли зма 
гло бал но-на ци о нал но: оно што јед но до би ја, дру го гу би.

Са скиа Са сен, на су прот то ме, де ре гу ла ци ју схва та не са мо као 
гу би так кон тро ле од стра не др жа ве, већ као кључ ни ме ха ни зам за 
упо ред но ру ко ва ње ме ђу др жав ним кон сен зу сом да се на ста ви са 
гло ба ли за ци јом и чи ње ни цом да на ци о нал ни прав ни си сте ми оста-
ју глав на или кључ на ин сти ту ци ја кроз ко ју се спро во де га ран ци је 
пра ва уго во ра и сво ји не. Стра те шки про сто ри на ко ји ма се од ви ја ју 
мно ги гло бал ни про це си че сто су на ци о нал ни; ме ха ни зми пу тем 
ко јих се при ме њу ју но ви за кон ски об ли ци, нео п ход ни за гло ба ли-
за ци ју, че сто су део др жав них ин сти ту ци ја; ин фра струк ту ра ко ја 
омо гу ћа ва хи пер по кре тљи вост фи нан сиј ског ка пи та ла у гло бал-
ним раз ме ра ма сме ште на је на раз ли чи тим на ци о нал ним те ри то-
ри ја ма. С то га се по ло жај на ци је-др жа ве, по ње ном ми шље њу, не 
мо же све сти на по ло жај не че га што гу би зна чај. Опа да ју ћа спо соб-
ност др жа ве да спро во ди ре гу ла ти ву над мно гим од сво јих ин ду-
стри ја не мо же се об ја сни ти про сто чи ње ни цом да фир ме да нас де-
лу ју пре у гло бал ној, не го у на ци о нал ној еко но ми ји. Са ма др жа ва 
је кључ ни чи ни лац у спро во ђе њу гло бал них про це са и уче ству ју ћи 



- 66 -

УТИЦАЈГЛОБАЛИЗАЦИЈЕНАЈАЧАЊЕ...СоњаБ.Драговић

у њи ма, са ма се ме ња. Об лик и са др жај уче шћа раз ли чит је код 
ви со ко ра зви је них зе ма ља и зе ма ља у раз во ју, као и уну тар сва ке 
од ових гру па ци ја. На осно ву то га она за кљу чу је да су ве ре ни тет и 
те ри то ри ја оста ју кључ на свој ства ме ђу на род ног си сте ма али, они 
се из но ва кон сти ту и шу и, де ли мич но, пре но се на дру ге ин сти ту ци-
о нал не аре не из ван др жа ве и из ван окви ра те ри то ри је ко ја при па да 
на ци ја. Су ве ре ни тет, уме сто да као по сле ди ца гло ба ли за ци је и над-
на ци о нал них ор га ни за ци ја бу де ра зо рен, би ва тран сфор ми сан.9)

По сто је и дру ги ауто ри ко ји не ви де ско ри ји крах др жа ве. Та ко 
Вла ди мир Ву ле тић из ме ђу оста лог, на во ди да је у по след њим де-
це ни ја ма до шло до ве ли ких про ме на ко је су до ве ле чи тав си стем, 
а мо же се ре ћи и свет ски по ре дак у ста ње не рав но те же. Ме ђу на-
род на по де ла ра да је до ве де на у пи та ње, мно ге зе мље су сте кле 
мо гућ ност по се до ва ња ну кле ар ног на о ру жа ња, изо ло ва ни по кре ти 
су сте кли мо гућ ност да на не су озбиљ не ште те по сто је ћем по рет-
ку али нај да ле ко се жни је про ме не су се до го ди ле у си сте му на ци-
о нал них др жа ва. На ци о нал на др жа ва је по ста ла ре ал на пре пре ка 
за функ ци о ни са ње гло бал ног еко ном ског си сте ма. Ка пи та ли зам 
за сно ван на гло ба ли за ци ји еко ном ских де лат но сти и ор га ни за циј-
ској флек си бил но сти пот ко па ва др жав ни су ве ре ни тет али са дру ге 
стра не, те мељ ни прин цип аку му ла ци је ка пи та ла зах те ва да љу мо-
но по ли за ци ју по ло жа ја кључ них еко ном ских ак те ра а та кав по ло-
жај мо гу обез бе ди ти са мо ја ке др жа ве.10)

Мултикултурализам

Дру га ствар ко ја ка рак те ри ше са вре ме ну др жа ву је ње на мул-
ти кул ту рал ност. Гло ба ли за ци ја је као про цес из ме ђу оста лог отво-
ри ла гра ни це, не са мо за ро бу већ и за љу де, па су та ко, из раз ли чи-
тих раз ло га мно ги од лу чи ли на на пу сте сво ју зе мљу и оду да жи ве 
у не ку са свим дру гу. Ово је про цес ко ји тра је већ ја ко ду го. Tако, 
да нас ско ро и да не ма зе мље за ко ју се мо же ре ћи да ни је мул ти кул-
тур на. Да би се де фи ни сао по јам мул ти кул ту ра ли зма нео п ход но је 
пр во де фи ни са ти по јам кул ту ре и кул тур ног иден ти те та.

Кул ту ра се мо же де фи ни са ти као скуп сте че них зна ња али и 
као укуп ност дру штве них, вер ских и слич них струк ту ра, умет нич-

9) Де таљ ни је ви де ти: Sa skia Sas sen, LosingControl?SovereigntyinanAgeofGlobalization, 
Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1996, str. 24.

10) Вла ди мир Ву ле тић, Измеђунационалнепрошлостииевропскебудућности, Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, 2008, стр. 21.
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ких, ин те лек ту ал них и дру гих по ја ва ко ји ма се од ли ку је не ко дру-
штво. Кул тур ни иден ти тет се од но си на осе ћа ње кон ти ну и те та из 
ге не ра ци је у ге не ра ци ју да те кул тур не по пу ла ци о не је ди ни це, на 
њи хо ва за јед нич ка се ћа ња о ра ни јим до га ђа њи ма и раз до бљи ма у 
ње ној исто ри ји, као и на пред ста ве ко је сва ка ге не ра ци ја има о ко-
лек тив ној суд би ни да те по пу ла ци о не је ди ни це и ње не кул ту ре. 11) 
Ако је кул ту ра кон сти ту тив на ком по нен та на ци је, он да је и кул-
тур ни иден ти тет аспект на ци о нал ног иден ти те та. Уну тар сва ког 
дру штва по сто је број не кул тур не це ли не као што су ло кал не, ре ги-
о нал не, ма њин ске, ру рал не или ме тро пол ске кул ту ре. До вољ но је 
са мо обра ти ти па жњу на раз ли ке u ди ја лек ту, уну тар је зи ка ве ли-
ких европ ских на ци ја, за тим na раз ли ке у оби ча ји ма ко је су по не-
кад то ли ко ве ли ке да по сто је чак на ни воу ло кал них кул ту ра, ту су 
и под кул тур не це ли не на ста ле на ба зи со ци јал не стра ти фи ка ци је, 
за тим вер ске раз ли ке, ге не ра циј ске кул тур не раз ли ке као и раз ли ке 
уну тар ску па омла дин ских под кул ту ра. Сва ова ди вер зи фи ка ци ја 
ука зу је да за јед ни штво, је дин ство, хо мо ге ност уну тар кул ту ре не 
по сто ји у ап со лут ном об ли ку. За озна ча ва ње ових раз ли ка ко ри сте 
се пој мо ви по пут кул тур ног плу ра ли зма или мул ти кул ту ра ли зма. 12) 
Кон цепт мул ти кул ту ра ли зма се ве зу је за по след ње де це ни је XX ве-
ка и пред ста вља пред мет број них рас пра ва и де ба та. Као по ли тич-
ки иде ал мул ти кул ту ра ли зам зна чи „под јед на ке мо гућ но сти пра ће-
не кул тур ном ра зно ли ко шћу, у ат мос фе ри уза јам не то ле ран ци је.“ 
По је ди ни ауто ри мул ти кул ту ра ли зам ту ма че као део по ли тич ке 
ко рект но сти, као по ли ти ку при зна ва ња гра ђан ских пра ва и кул тур-
них иден ти те та и уоп ште вред но сти кул тур ног ди вер зи те та.13) Уско 
по ве за но са пи та њем мул ти кул ту рал но сти у са вре ме ном дру штву 
је и пи та ње ми гра ци ја. У за јед ни ци др жа ва по сто ји рас ту ћи кон-
сен зус да се, због про то ка ка пи та ла, ин фор ма ци ја и услу га, уки ну 
гра нич не кон тро ле. Али, ка да су у пи та њу ими гран ти и из бе гли це, 
би ло да је то у Се вер ној Аме ри ци, За пад ној Евро пи или Ја па ну, на-
ци о нал на др жа ва, у од бра ни су ве ре ног пра ва да кон тро ли ше сво је 
гра ни це, по ла же пра во на сав свој ста ри сјај. У ба вље њу ими гра-
ци јом др жа ва се су о ча ва са ме ђу на род ним ре жи мом људ ских пра ва 

11) Де таљ ни је ви де ти: Aнтони Смит, Националниидентитет, Би бли о те ка XX век, Бе о-
град, 1998.

12) Де таљ ни је ви де ти: Лор на Штр бац, Глобализацијаинационалнакултура, КОЦ, Шид, 
2007.

13) Aлександра Ђу рић-Ми ла но вић, „Мул ти кул ту ра ли зам и ре ли гиј ски плу ра ли зам“,Рели
гијаитолеранција, Фи ло зоф ски фа кул тет – Цен тар за ем пи риј ска ис тра жи ва ња ре ли-
ги је, Но ви Сад, вол. 8, бр. 14, стр. 357-374.
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ко ји је у успо ну. Са ими гран ти ма и из бе гли ца ма до ла зи до из ра жа ја 
на пе тост из ме ђу за шти те људ ских пра ва и за шти те др жав ног су ве-
ре ни те та. Ова на пе тост је по себ но оштра у слу ча ју не при ја вље них 
ими гра на та, по што је са мо њи хо во по сто ја ње знак еро зи је су ве ре-
ни те та. По ре кло ове на пе то сти је, бар де ли мич но, у са мој др жа-
ви, у кон флик ту из ме ђу ње не вла сти да кон тро ли ше ула зак, и ње не 
оба ве зе да шти ти ста нов ни штво на сво јој те ри то ри ји. По ред то га, 
у ме ри у ко јој ими гран ти и из бе гли це до би ја ју зна чај на пра ва, ово 
се мо же схва ти ти као обез вре ђи ва ње др жа вљан ства као усло ва за 
при ступ пра ви ма. Ими гра ци ја, сто га, има дво стру ко свој ство: ими-
гра ци ја је глав ни пред мет по нов ног на ци о на ли зо ва ња по ли тич ког 
дис кур са и ње го во сред ство, али и пред мет вла ди не по ли ти ке и 
прак се. Те ку ћа ими гра ци о на по ли ти ка у ви со ко ра зви је ним др жа-
ва ма све ви ше је у су ко бу са дру гим ва жним по ли тич ким окви ри ма 
ме ђу на род ног си сте ма. По сто ји ком би на ци ја те жњи да се ство ре 
еко ном ски про сто ри без гра ни ца, а да се ипак по ја ча кон тро ла ко-
јом би се ими гран ти ма и из бе гли ца ма оне мо гу ћио про лаз.14)

БУЂЕЊЕНАЦИОНАЛИЗМА

Пре ма но ви јој пред ста ви о на ци ји, kra jem XX ve ka, упра во se 
на ци о на ли зам до во ди у ве зу са на ци о нал ним иден ти те том. У свој-
ству иде о ло ги је је зи ка, на ци о на ли зам је ре ла тив но мо дер на по ја ва 
јер се ја вио на по ли тич кој сце ни у јед ном раз до бљу по зног XVI II 
ве ка. Тер мин на ци о на ли зам ко ри сти се на не ко ли ко на чи на и мо же 
да озна ча ва:

1. це ло ку пан про цес об ли ко ва ња и одр жа ва ња на ци ја или на-
ци о нал них др жа ва,

2. свест о при пад но сти на ци ји за јед но са сен ти мен ти ма и стре-
мље њи ма усме ре ним на ње ну без бед ност и про спе ри тет,

3. је зик и сим бо ли ку на ци је и ње не уло ге,
4. иде о ло ги ју, укљу чу ју ћи кул тур ну док три ну на ци је и на ци о-

нал не во ље као и про пи се за оства ре ње на ци о нал них стре-
мље ња и на ци о нал не во ље.

По след ње зна че ње, зна че ње на ци о на ли стич ког по кре та те-
сно је по ве за но са на ци о на ли стич ком иде о ло ги јом и оно озна ча ва 
на ци о на ли зам као иде о ло шки по крет за по сти за ње и одр жа ва ње 
ауто но ми је, је дин ства и иден ти те та, у име по пу ла ци је за ко ју не ки 

14)  Оп. цит. Sa skia Sas sen, стр. 76.
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ње ни при пад ни ци сма тра ју да пред ста вља ствар ну или „по тен ци-
јал ну“ на ци ју.

Глав не по став ке иде о ло ги је на ци о на ли зма:
1. свет је по де љен на на ци је од ко јих сва ка има сво ју ин ди ви-

ду ал ност, исто ри ју и суд би ну,
2. на ци ја је из вор це ло куп не по ли тич ке и дру штве не мо ћи и 

ло јал ност на ци ји је из над сва ке дру ге при вр же но сти,
3. људ ска би ћа мо ра ју се по и сто ве ти ти са на ци јом уко ли ко же-

ле сло бо ду и са мо о ства ре ње,
4. на ци је мо ра ју би ти сло бод не и без бед не ако се хо ће да у све-

ту вла да ју мир и прав да15).
Ова по след ња по став ка иде о ло ги је на ци о на ли зма у многомe 

го во ри у при лог по нов ном ја вља њу на ци о на ли зма у све ту, има ју ћи 
у ви ду све ве ће не ми ре, рат на жа ри шта, као и ме ша ње не ких др жа-
ва у по сло ве и по ли ти ке дру гих зе ма ља.

На ци о на ли стич ки иде ал је дин ства оста вио је ду бо ке по сле ди-
це. Пре све га под ста као је иде ју о не де љи во сти на ци је и оправ дао 
ис ко ре њи ва ње, че сто на си лу, свих ме ђу те ла и ло кал них раз ли ка у 
ин те ре су кул тур не и по ли тич ке хо мо ге но сти. 

У еле мен те на ци о на ли зма мо же мо под ве сти пој мо ве као што 
су ауто но ми ја, иден ти тет, на ци о нал ни дух, аутен тич ност, је дин-
ство и брат ство ко ји обра зу ју уза јам но по ве зан је зик или дис курс 
ко ји има сво је екс пре сив не це ре мо ни ја ле и сим бо ле. Ти сим бо ли 
и це ре мо ни је у то ли кој су ме ри део све та у ко јем жи ви мо да на 
њих ве ћи ном и не обра ћа мо па жњу. Ту спа да ју очи глед ни атри бу ти 
на ци ја, за ста ве, хим не, па ра де, мо не те, пре сто ни це, за кле тве, на-
род на но шња, фол клор, му зе ји, рат ни спо ме ни ци, по ме ни мр твим 
при пад ни ци ма на ци је, па со ши, гра ни це као и њи хо ви скри ве ни 
аспек ти као на при мер вр сте на ци о нал не ре кре а ци је, при ро да, на-
род ни ју на ци и ју на ки ње, бај ке, об ли ци ети ке ци је, ар хи тек тон ски 
сти ло ви, на род на ра ди ност, фор ме ур ба ни стич ког уре ђе ња, прав-
не про це ду ре, обра зов на прак са и вој ни ко дек си, сви они осо бе ни 
оби ча ји, ко лек тив не нор ме, сти ло ви и на чи ни де ла ња и осе ћа ња 
ко ји ва же за све при пад ни ке за јед ни це исто риј ске кул ту ре. На ци о-
нал ни сим бо ли, оби ча ји и це ре мо ни је по мно го че му су нај моћ ни-
ји и нај трај ни ји ви до ви на ци о на ли зма. По сред ством це ре мо ни ја, 

15)  Оп. цит. Антони Смит, стр. 115.
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оби ча ја и сим бо ла сва ки при пад ник за јед ни це уче ству је у ње ном 
жи во ту емо ци ја ма и вр ли на ма и пре ко њих по но во се по све ћу је 
ње ној суд би ни. Основ ни сен ти мен ти и стре мље ња ко је иза зи ва ју 
на ци о на ли стич ка иде о ло ги ја и на ци о на ли стич ки је зик и сим бо ли 
се од но се на три глав не ства ри: те ри то ри ју, исто ри ју и за јед ни цу. 16)

Сви ти еле мен ти, сим бо ли и це ре мо ни је се мо гу по сма тра ти 
као ин ди ка то ри без бед но сти дру штва и по тен ци јал ни из во ри угро-
жа ва ња по себ но у мул ти кул ту рал ним за јед ни ца ма. Нај о чи глед ни ји 
при ме ри за то у Ре пу бли ци Ср би ји се мо гу на ћи у ју жној по кра ји ни 
КиМ као и на са мом ју гу Ср би је где је ско ро би ло про бле ма због 
ис ти ца ња ал бан ских за ста ва као и спор ног спо ме ни ка стра да лим 
при пад ни ци ма ОВК. 

Пре ма Антони Сми ту по сто је 2 основ на ти па на ци о на ли зма: 
гра ђан ски и те ри то ри јал ни и ет нич ки и ге не а ло шки. Гра ђан ски и 
те ри то ри јал ни мо де ли на ци ја обич но про из во де од ре ђе не вр сте на-
ци о на ли стич ких по кре та: „ан ти ко ло ни јал не“ по кре те пре сти ца ња 
не за ви сно сти и „ин те гра ци о не“ по кре те по ње ном сти ца њу; ет нич-
ки и ге не а ло шки мо де ли на ци је с дру ге стра не обич но до во де до 
се це си о ни стич ких и ди ја спо рич них по кре та пре сти ца ња не за ви-
сно сти а ка сни је до ире ден ти стич ких или „пан“ по кре та.

На ци о на ли зам де лу је на ви ше раз ли чи тих рав ни:
- Стро го по ли тич ка ра ван – на ци о на ли зам као иде о ло ги ја 

пред ста вља док три ну о је ди ни ца ма по ли тич ке вла сти и скуп 
про пи са у ве зи са при ро дом но си ла ца вла сти; На ци о на ли-
зам је исто та ко док три на о ле ги тим ним гло бал ним од но си-
ма та квих је ди ни ца.

- Еко ном ска ра ван – на ци о на ли зам про пи су је са мо до вољ ност 
ма те ри јал них из во ра и чи сто ту на чи на жи во та са гла сно свом 
опре де ље њу за ауто но ми ју и аутен тич ност; у про тив ном на-
ци о на ли сти стре ме мак си мал ној кон тро ли над до мо ви ном и 
ње ним ма те ри јал ним из во ри ма. 

- Дру штве на ра ван – на ци о на ли зам про пи су је мо би ли за ци ју 
на ро да, за кон ску рав но прав ност ње го вих при пад ни ка као 
гра ђа на и њи хо во уче шће у јав ном жи во ту за „на ци о нал но 
до бро“.

– У нај ши рој рав ни на ци о на ли зам се мо ра са гле да ти као об-
лик ис то ри стич ке кул ту ре и гра ђан ског обра зо ва ња, об лик 

16) Иби дем
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ко ји пре кри ва или за ме њу је ста ри је ви до ве вер ске кул ту ре 
или по ро дич ног обра зо ва ња. У том сми слу се на ци је и на-
ци о нал ни иден ти тет мо ра ју са гле да ти као тво ре ви не на ци-
о на ли зма и ње го вих по бор ни ка а њи хов зна чај и ве ли ча ње 
та ко ђе су на ци о на ли стич ко де ло.17)

Уко ли ко упо ре ди мо рав ни на ко ји ма де лу је на ци о на ли зам са 
об ли ци ма гло ба ли за ци је (кул тур на, по ли тич ка и еко ном ска) мо-
же мо за кљу чи ти да де лу ју на истим ни во и ма и ре ћи да не га тив но 
де ло ва ње и по сле ди це гло ба ли за ци је по при ро ди ства ри иза зи ва ју 
по ја чан на ци о на ли зам.

„Годинепослехладногратапосведочиле супочетакдрама
тичнихпроменауидентитетународаисимболиматогиденти
тета.Глобалнаполитикајепочеладасепреобликуједужкултур
них граница.Уовомновом свету локалнаполитика је политика
етницитета а глобална политика је политика цивилизација и с
тогајесупарништвосуперсилазамењеносукобомцивилизација.“

Ожи вља ва ње ре ли ги је ши ром све та по ја ча ва кул тур не раз ли ке 
из ме ђу дру шта ва. Кул ту ре мо гу да се ме ња ју и при ро да њи хо вог 
ути ца ја на по ли ти ку и еко но ми ју мо же да ва ри ра у раз ли чи тим пе-
ри о ди ма али глав не раз ли ке у по ли тич ком и еко ном ском раз во ју 
ци ви ли за ци ја су ја сно уко ре ње не у њи хо вим раз ли чи тим кул ту ра-
ма. За пад је још увек нај моћ ни ја ци ви ли за ци ја али ње го ва моћ у 
од но су на дру ге све ви ше опа да и на и ла зи чак на от пор дру гих дру-
шта ва (као што је на при мер ислам ско).18) Све че шће се ја вља ју су-
ко би на ет нич кој осно ви ко ји по га ђа ју и нај ра зви је ни је зе мље све та 
и го во ре у при лог то ме да ет нич ко ра сло ја ва ње има свој си стем ски 
из вор. Ова кво ста ње до во ди до рас па да у ци ви ли зо ва ним дру штви-
ма и до по ја ве са мо све сне гло бал не ели те са јед не стра не а са дру-
ге стра не до ома со вље ња не си гур них, ло ка ли зо ва них дру штве них 
гру па чи ји је по ло жај од ре ђен не до стат ком еко ном ске, кул тур не и 
по ли тич ке мо ћи. Ре ак ци ја ко ја се ја вља због та квих усло ва се ма-
ни фе сту је кроз ма сов но зби ја ње у за клон тра ди ци о нал них вред но-
сти – на ци о на ли зма, вер ског фа на ти зма и па три јар ха ли зма.19)

Иако сва ко спо ми ња ње на ци о на ли зма углав ном иза зи ва не га-
тив не ре ак ци је у ши рој јав но сти и под се ћа нај че шће на не ка да шњу 
фа ши стич ку Не мач ку, тре ба има ти у ви ду да је он стал но при су тан 

17) Иби дем
18) Се мју ел Хан тинг тон, Су коб ци ви ли за ци ја, ЦИД, Под го ри ца, 2000, стр. 19-30.
19) Оп. цит. Вла ди мир Ву ле тић, стр. 23.
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код свих на ро да, са мо је пи та ње у ко јој се ме ри тре нут но из ра жа-
ва. У свим на ци о нал ним др жа ва ма по сто је при ли ке ка да се сва-
ко днев не ру тин ске де лат но сти об у ста вља ју и др жа ва сла ви са му 
се бе. Та да мо гу из би ти на по вр ши ну па три от ска осе ћа ња ко ја се 
то ком остат ка го ди не мо ра ју др жа ти да ле ко од сва ко днев них по-
сло ва. Го ди шњи ка лен дар мо дер не на ци је по на вља у ма лом ње ну 
ду жу по ли тич ку исто ри ју: крат ки тре ну ци на ци о на ли стич ких осе-
ћа ња пре ки да ју ду жа раз до бља по сто ја не сми ре но сти, то ком ко јих 
се на ци о на ли зам при вид но гу би из ви да.20) Иако је на ци о на ли зам 
са вре ме них европ ских и дру гих дру шта ва још ја сно из ра жен, он се 
ка рак тер но раз ли ку је од на ци о на ли зма ко ји је по сто јао у прет ход-
ном ве ку ка да су ка те го ри је на ро да и на ци о нал них иден ти те та би ле 
ре ла тив но но ве.21)
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SonjaB.Dragovic
IMPACTOFGLOBALIZATIONSTRENGTHENING

OFNATIONALISMINAMULTICULTURALSOCIETY
Resume

Globalizationisaprocessthathasbroughtmanychanges
intherelationsbetweenstatesintheinternationalarena
butalso inrelationships. It isaprocess that takesplace
at the global level but affects all aspects of human life,
untilthelowestpersonalandindividual.Themostimpor
tant and biggest changes have beenmade in the globa
lization of culture, economy and politics. Some of these
changeshavebeenpositiveandgood for thepeoplebut
mostof themonly causedharm.Theaspiration foruni
ficationofcultureglobalization,openmarketsandawe
akeningoftheroleofthestatehasledtothedestruction
oftheexistingcultureandvalues,thespreadofconsumer
society,weakeningmarketsoflessdevelopedsocietiesdue
totheinabilitytomatchthepricesofsubsidizedproducts
ofdevelopedcountriesandthetransferofpoliticalpower
and decisionmaking possession ofmultinational corpo
rations.Allthiscumulativelycausedevengreaterstratifi
cationofasocietywheretherichbecomericherandthe
poor,ifwecansay,poorer.Byweakeningthepurchasing
powerof thepeoplewehavereduceddemandforgoods
which,amongother things, led toyetanothereconomic
crisis.Insuchsituations,whenitcomestotheexistenceof
thepeople,theyturnsbacktotheiroldhabits,valuesand
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compatriotsbecauseitistheonlythingthatiscertain,and
insuchsituationswehavetheawakeningofnationalism.
Keywords: globalization, nationalism, identity,multicul
turalism.

 Овај рад је примљен 25. јануара 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 10. 
јуна 2013. године.


	k1-CD
	CD-P-REVIJA 2-2013-press
	PR-2-00-0sadr
	PR-2-1-0
	PR-2-1-1


