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КОНСТРУКЦИЈА ПОЛИТИЧКОГ ИДЕНТИТЕТА 
У КОНТЕКСТУ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И 

ТРАНЗИЦИЈЕ ДРУШТВА1 
 

Предмет рада представља анализа  историјских, социјалних, политичких и кул-
турних фактора који обликују процес социјализације и конструкције политичког 
идентитета појединца. Ауторка се у првом делу рада бави контекстом постмодер-
ног друштва или друштва касне модерне и његовим импликацијама на политички  
идентитет. Диверсификација друштва подстиче слободу избора и аутономију поје-
динца. Индивидуализација, диференцијација и рефлексивност доводе до пораста али-
јенације, изолације, нарцизма, апатије, цинизма, искључености и маргинализованог 
положаја у друштву. Процеси глобализације и тразиције трансформишу све агенсе 
политичке социјализације. Други део рада се бави анализом динамике транзицијских 
и глобализацијских процеса у источноевропским земљама и проблемом реконструк-
ције вредносног система у тим друштвима.  Анализира се присуство два типа соци-
јалног активизма, учешће у официјелним политичким структурама и ангажман у 
ванинституционалној политици, социјалним покретима и  невладиним организаци-
јама. Посебан акценат се ставља на учешће младих у друштвеним променама и 
трансформацијским процесима  посткомунистичких друштава током деведесетих 
година.  

Кључне речи: глобализација, транзиција, политички идентатет, политичка 
партиципација.   
 
 

Структурисана  индивидуализација   
 

Контекстом постмодерног (постиндустријског, посттрадиционалног) дру-
штва или друштва касне модерне и његовим импликацијама на политички 
идентитет појединца бавили су се многи савремени теоретичари. Анализира-
јући рапидну дезинтеграцију савремених друштава Ален Турен уочава да се 
она концентрише око линија колективног политичког деловања, а друштвене 
норме се институционализују и трансмитују путем структурног процеса со-
цијализације. Држава је, с једне стране, нападнута процесом економске гло-
––––––––––––– 

1 Рад је настао у току реализације пројекта Транзиција друштва и привреде 
Србије у процесу глобализације и регионализације – могући правци развоја и апли-
кативни модели,  у Институту друштвених наука у Београду, потпомогнутог од стра-
не Министарства за науку и технологију Републике Србије (1800).  
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бализације који редукује традиционалне друштвене и културне везе у комер-
цијалним интеракцијама, и с друге стране, процесом фрагментације култур-
ног идентитета и развојем нових облика комуникацијске интеграције. Ово 
еволутивно стање карактеришу два феномена: десоцијализација – нестанак 
друштвених улога, норми и вредности и деполитизација – неспособност по-
литичког да детерминише социјално устројство (Тоuraine).  

Доминантна обележја савременог друштва, индивиуализација и диверси-
фикација, представљају и најутицајније факторе у процесу формирања и 
обликовања идентата. Ентони Гидинс види нарастајућу индивидуализацију 
као позитиван процес који доводи до повећања слободе избора и могућности 
да појединац обогати своју личност,  креира сопствени живот и нови морални 
поредак. За разлику од њега, Урлих Бек савремени друштвени контекст пре-
познаје и означава као високо ризично, рефлексивно друштво касне модерне 
унутар којег феномени глобализације, индивидуализације и ерозије класних и 
колективних животних узорака заузимају централно место. За Гидинса пост-
модерни свет или "свет који одмиче" (runawаy wоrld) је "трговачки центар за 
куповину животних стилова" (life-stylе schoping centre), а за Бека је то "спла-
варење брзим водама" (navigation in rocky waters). Процеси глобализације 
врше велики утицај на интимне и личне аспекте свакодневног живота и на 
преобликовање институција које споља изгледају исте какве су и биле али су 
изнутра добрим делом промењене. И даље се говори о породици, послу, тра-
дицији, природи, али ове категорије само носе исту љуштуру (shell-institu-
tions), а суштина се мења јер оне више нису адекватне за задатке које обав-
љају (Giddens, 2000; Beck, 1996).  

Глобална економска и технолошка реорганизација света редефинише и 
саме политичке заједнице.  

У касној фази развоја модерног друштва коју Бек назива рефлексивна 
модернизованост  појединац добија већу слободу избора која се манифестује 
кроз преиспитивање функционисања традиционалних политичких институ-
ција. Мењају се облици и садржаји савремене политике, а људи постају све 
активнији учесници у политичком животу. Бек истиче значај субполитичког 
деловања односно преобликовања друштва одоздо. Субполитички актери, по-
јединци и организације, учествују у преобликовању друштва изван парламен-
тарне политичке арене и истовремено редукују функционисање традиционал-
ног, репрезентативног политичког система. Сукоби партија и интересних гру-
па грађана, центра и периферије или националног и локалног нивоа, ограни-
чавају  вршење власти. Грађани желе да буду укључени у што већи број обла-
сти које су раније биле под котролом политичара – у сфери социјалне поли-
тике, бриге о деци, образовања, здравља, исхране, слободног времена (Beck, 
1996).  

У глобалном друштву ризика и у току рефлексивног модернизовања сав-
ремених друштава редефинишу се институционализовани стандарди рацио-
налности правне државе, социјалне државе, привреде и корпоративног систе-
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ма, парламентарног доношења одлука и легитимације тих одлука и коначно 
обрасци нормалних биографија, нормалног рада и нормалне породице. Ради 
се о некој врсти институционализованог индивидуализма где су основна гра-
ђанска, политичка и социјална права подешена за индивидуе а не за групе. 
Консеквенца је да нормална биографија постаје биографија по избору, реф-
лексивна биографија, биографија коју сами правимо. Бек наводи илустрати-
ван пример структуралних промена у модерној породици унутар које пора-
стом развода и поновних бракова настаје нова, вишезначна мрежа породич-
них односа (хоризонтално и вертикално проширене породице – више деце из 
различитих бракова, више баба и деда, итд). "Више се не могу објективно 
повући границе између породице и не-породице, него се оне начелно односе 
на субјективну перспективу индивидуа. Све више имамо посла са субјектив-
ном породицом, породицом по избору, дакле неком врстом породице по 
опцији и одговарајућим сродничким везама по опцији" (Beck, 1999: 6).  

Суочени са константним флуктуацијама и метаморфозама у одрастању, 
млади осећају потребу да њихов идентиет буде укорењен у садашњости а не у 
прошлости. Нормална биографија коју су некад структурисали класна при-
падност, породично порекло и статус, националност, конфесионалност и об-
разовање, данас бива замењена sеlf-made биографијом кроз процес индиви-
дуалне рефлексије растућег ризика у друштву. Често је у употреби термин 
choice биографија (биографија по избору) која представља детаљно издизај-
ниран животни пројекат (Bois-Raymond, 1998: 65). Стратегије одрастања су 
структурисане дихотомијама ризик/могућност и избор/притисак. Процес од-
растања постаје дестандардизован, реверзибилан, фрагментаран, а линеарни 
модел бива замењен «yо-yо» моделом  транзиције у коме субјективни концепт 
о себи игра главну улогу (Wаlther, 1998). Међутим, савремени истраживачи 
су контроверзни када је реч о утицају варијабле социјалног порекла на избор 
животних пројеката младих. У последње време све чешће се у литератури по-
миње теза о структурисаној индивидуализацији која почива на чињеници да 
полна, класна, етничка и регионална припадност још увек посредују у про-
цесу социјализације и да избор модела образовања, стила потрошње и прово-
ђења слободног времена и даље зависи и од ових фактора (Furlong, Cartmel, 
1997; Wallace, 1996). Млади из породица које припадају средњој, боље сто-
јећој класи, успешније прихватају и спроводе моделе политичке партиципа-
ције и интересе старије генерације, наслеђене од својих родитеља (Sorbom, 
2000).  

Процеси глобализације утичу на трансформацију институција социјали-
зације и на слабљење социјализацијских агенса. Социјализацијски процес се 
дуго тумачио као трансмисија друштвених правила и вредности, а данас је то 
све више процес који посредује у редефинисању и креирању могућности за 
учење и развијање когнитивних способности. Живимо у комплексном си-
стему  згуснутих (high-density) информација и без развоја капацитета за уче-
ње и деловање, појединци и групе не могу да функционишу као базе инфор-
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мационих мрежа, што је једна од њихових основних улога. Висока диферен-
цијација захтева већу интеграцију и интензификацију контроле. Друштво не 
врши монолитно пресликавање доминантних културних образаца у живот 
појединца већ представља независно поље конфликата, континуирано испу-
њено супротстављеним културним кодовима и значењима. Млади све више 
постају културна и симболичка категорија. Дубока комплексност и диферен-
цираност друштва отвара простор за све већу неизвесност, ризик, мобилност, 
усмереност ка променама, умножавање могућности, реверзибилност избора и 
одлука појединца. Тако фрагментирано искуство мења базичне референце на 
којима је традиционално почивао идентитет, те се нови идентитет све више 
ослања на унутрашње капацитете неопходне за сталну промену и успешно 
редефинисање (Melucci, 1996).  

У савременом друштву диверсикфикује се начин одрастања, подстиче 
слобода избора и индивидуална аутономија. Транзиција ка зрелом добу дефи-
нише се као период у коме се одвија  процес акумулације идентитетског ка-
питала (identity capital model) (Côté, 1996). Тај процес укључује стратешки 
развој личности на бази размене ресурса – личне способности, интерактивног 
знања, социјалног статуса и емотивног и конгнитивног развоја. Они који 
активније инвестирају у "оно што јесу", односно свој идентиет, имају веће 
шансе и боље су опскрбљени кључним ресурсима за правилан избор живот-
них стратегија. Рефлексиван пројекат идентитета приморава појединца да у 
стварању социјалног идентиета управљање (menagement) животним улогама 
прилагоди друштвеном контексту. Истовремено се одвија и конструкција его 
идентиета који одржава кључне референтне тачке унутрашњег живота поје-
динца у сталном складу са социјалним и персоналним идентиетом (Giddens, 
1993).  

Одређена обележја идентитата детерминисана процесима глобализације, 
стандардизације и хомогенизације заједничка су младој популацији на свим 
друштвеним просторима. Индивидуализација, диференцијација и рефлексив-
ност доводе до пораста алијенације, изолације, нарцизма, апатије, цинизма, 
искључености и маргинализованог положаја у друштву, па чак и прихватања 
улоге жртве. Нови постмодерни животни стил подразумева чињеницу да по-
родица и посао више не играју велику улогу у животу појединца као некад. 
Традиционална концепција породице се мења и она трпи значајне структурне 
промене. 2 Тржиште рада и образовни систем се интензивно реконструишу, а 
––––––––––––– 

2 Главне промене у структури породице се тичу пораста развода бракова, пора-
ста једнородитељских породица, пораста броја ванбрачних заједница и ванбрачне 
деце. Током протеклих десет година само у Немачкој је за 63 % повећан број поро-
дица у којима се само отац стара о деци, док је за 31% скочио број самохраних мајки. 
Од 1965. године у Француској се удвостручио број развода бракова, док је у Италији 
повећан за чак 30 % у односу на 1990. годину. У скандинавским земљама око полови-
на деце рађа се изван брака. Порасту неформалне брачне структуре допринели су за-
кони који су у тим земљама веома наклоњени нетрадиционалним породицама. Такође 
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све већи значај у социјализацији и формирању идентитета добија потрошачка 
култура, интезивна мобилност и убрзана размена идеја и информација. Услед 
константних друштвених промена идентитет младих постаје амбивалентан, 
комплексан, дифузан, фрагментисан и контрадикторан. 

Идентификација и експресија идентитета се врши кроз кибернетски про-
стор (cyberspace) а социјална комуникација се одвија на мрежи (Internet). 
Данас око 500 милиона људи користи овај медиј који је потпуно трансформи-
сао економију интернационалне комуникације. Контекст живљења поприма 
обележја виртуелне заједнице која постаје значајна арена за истраживање и 
тестирање нових димензија личности. Одрастање у друштву знања (knоwled-
ge society) постаје кључни концепт у истраживању омладинских структура. 
Фрагментација, деинституционализација и разарање традиционалног норма-
тивног оквира друштва редефинише и идентитетски капитал појединца. У 
интергенерацијским односима, ирационалан ауторитет базиран на моћи заме-
њује рационалан ауторитет који почива на знању, чиме се генерацијски јаз 
још више продубљује. По среди је иреверзибилан процес у коме су родитељи 
приморани да нова знања и вештине стичу од своје боље образоване и про-
фесионално обучене деце.  

 
"Глокализација" и транзиција 

 
Друштвене последице процеса глобализације знатно су сложеније у пост-

комунистичким земљама Источне Европе, у којима процеси модернизације и 
интеграције коинцидирају са радикалном  трансформацијом економског и по-
литичког система. Транзиција је у овим друштвима саставни део процеса гло-
бализације. Симболичко јединство ова два значајна друштвена процеса је 
отпочело 1989. године када је срушен Берлински зид и када је Тим Бернерс-
Ли свету представио World Wide Web. Ови историјски догађаји су обележили 
контуре будућег развоја света и послужили као катализатори за интензиви-
рање процеса глобализације и у источноевропском региону. Најчешће се као 
главно економско обележје феномена глобализације узима стварање новог 
међународног система у коме доминирају велике привредне корпорације а не 
државе-нације. У том "пост-политичком свету мултинационалне компаније 
постају модел за све врсте управљања" (Хабермас, 1998: 415).  

Проблем, међутим, настаје у томе што се глобализација у готово свим 
посткомунистичким земљама перцепира кроз призму контроверзе Исток – 
Запад, као својеврсна "амерканазација" или "нови светски поредак" и дожив-
љава као врста "хегемонизације" или "колонијализације" тих друштава од 
стране развијених земаља. Иако се то на први поглед не види, отпор према на 
––––––––––––– 
и број деце рођене изван брака у неким бившим земљама источног блока, на пример 
у Пољској, скоро је удвостручен у поређењу са ситуацијом од пре 20 година, док је 
број склопљених бракова у Чешкој смањен за 23 % (Gender in Transition, 2002, World 
Bank Eastern Europe and Central Asia Region Report). 
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тај начин схваченим процесима глобализације је врло снажан. Како се прав-
не, политичке, економске и социјалне баријере неминовно временом смањују, 
тако уплив информација, знања, технологија, вредности и образаца понашања 
са Запада све више расте и доживљава се као својеврсни напад на властити 
регионални, национални и локални културни идентитет. У друштвима у тран-
зицији актуелизују се концепти периферије, полупериферије и регионализа-
ције, као неминовне последице деловања парадигме глобализације. Суштин-
ски парадокс процеса глобализације је у томе што они истовремено воде ка 
стварању глобалне заједнице, али и подстичу захтеве за аутономијом и дивер-
зификацијом идентета на локалном и националном нивоу. Стога, термин 
„глокализација“, који је већ извесно време присутан у друштвеној теорији, 
прецизније дефинише  дуалне процесе који се одвијају у већини земаља у 
свету (Guidikova, 2001).  

У новијим компаративним истраживањима утврђено је да је и у земљама 
у транзицији и у развијеним друштвима положај младе генерације парадокса-
лан. Они су физички, социјално и политички зрели али још увек материјално 
зависни од својих родитеља (Јones, Wallace, 1992; Roberts, Jung, 1995; Walla-
ce, Kovatcheva, 1998). Пролонгирана економска зависност младих људи од 
родитеља представља својеврсну инфантилизацију процеса одрастања  и при-
морава младе људе да прибегну различитим стратегијама преживљавања 
(Ule, Rener, 1997). Својеврсна инфантилизација или одложен улазак у свет 
одраслих је ипак посебно наглашена у земљама у транзицији где друштвене 
промене, с једне стране, отварају простор за веће могућности младих у дру-
штву али, с друге стране, стварају услове за њихов маргинализован положај и 
социјалну искљученост. Четири значајна процеса детерминишу процес одра-
стања младих у друштвима у транзицији. Могућности запошљавања се преба-
цује из јавног у приватни сектор, економска активност прелази у неформалне 
воде (сива економија), одлаже се запошљавање, продужава школовање и 
нагло развија и подстиче потрошачки менталитет (Wallace, 1996).  

Динамика процеса глобализације и транзиције се у литератури често 
представља као генератор  контрастних социјалних категорија добитника и 
губитника. Млади се у земљама у транзицији називају "потрошеном генера-
цијом" или "изгубљеном генерацијом". Суштинско питање је на који начин 
друштвене институције, модели мишљења и појединци који чине јавни дис-
курс, позиционирају младе људе унутар друштва у транзицији. Резлтати ем-
пиријских истраживања су потврдили одређене сличности али и разлике 
између централноевропских и других источноевропских земаља у погледу 
начина одрастања (Wallace, Haerpfer, 2000). Будући да су централноевропске 
земље биле успешније у транзицији, у овом региону се тај модел приближава 
моделу транзиције ка одраслости у развијеним западноевропским друштвима. 
Карактерише га снажна диверсификација, индивидуализација и саморефлек-
сивност. У осталим посткомунистичким земљама (Русија, а посебно Југо-
источна Европа, које су суочене са много тежим последицама трансформаци-



Социолошки преглед, vol. XXXVII (2003), no. 1–2, стр. 79–99.  . 
 

 
85 

је економског и политичког система – грађански ратови, сиромаштво, крими-
нал и корупција), концепт транзиције ка одраслости карактерише већа еконо-
мска депривираност, социјално маргинализованост и етичка дезорјентација. 
У овим друштвима долази до промене значења саме парадигме омладине 
тако што она постаје друштвено зависна група која захтева социјалну зашти-
ту (Pilkington,1996: 3). 

Ефективно социјално ангажовање је данас, након најновије технолошке 
револуције, у тесној вези са знањем, информационим и комуникационим ре-
сурсима. Стога је експанзија образовања младих данас пођеднако значајан 
феномен и у развијеним друштвима и у транзицијским земљама. У Румунији 
је између 1989. и 1995. године за 155% порастао број студената, док се истом 
периоду број универзитета стално повећава у Русији. Међутим, чак 2/3 мла-
дих мисли да образовање које стичу у школама не одговара и не прати зах-
теве и промене на тржишту рада (Young People in Changing Societies, Report 
Nо.7, UNICEF, 2000). Према једном обимном истраживању јавног мњења у 
Бугарској млади сматрају да добра информисаност, затим таленат и интелект 
представљају најзначајнији почетни капитал за остваривање успеха. Међу-
тим, чак 68% младих би се одрекло могућности да стекне најбоље могуће об-
разовање ако би кроз неки посао достигли жељени животни стандард. Аспи-
рације према високом животном стандарду су много присутније међу муш-
ком млађом популацијом и то са нижим образовањем, док је заинтересова-
ност за добијање што квалитетнијег образовања присутнија код женске млађе 
популације и студената (National Representation Research Youth 2000, 
http://www.parliament.bg).  

Други значајан феномен са којим се суочавају транзицијска друштва је 
рапидан пораст незпослености, посебно млађе популације. Просечна стопа 
учешћа младих у незапосленој популацији у свету је 40%, у западној Европи 
око 20%, а у неким земљама попут Југославије и Македоније чак и 60%3 
(табела 1). Такође је у порасту и тренд продужетка трајања незапослености. 
Приближно десет милиона младих људи из источне Европе се не налази на 
тржишту рада а већина је из југоисточних земаља (Еuropean Youth Trends, 
Council of Europe, Report, 1998). Емиграција младих, високообразованих 
људи је већ деценију један од најтежих пратећих ефеката транзиције. У Сло-
венији, једној од најуспешнијих земаља у транзицији, 1995. године је чак 70% 
––––––––––––– 

3 Општа стопа незапослености у Југославији 2001. године је порасла на 29%, али 
ако се узму у обзир они који су фиктивно запослени, односно примају минималне 
дохотке и на "принудном су одмору" онда стопа незапослености достиже и до 50%. 
Закључно са јануаром 2002. у Србији има више од 780.000 незапослених, што пред-
ставља највећи проценат незапослености у Европи. Процењује се да десетине хиљада 
младих ради у сивој економији у којој су лишени основних права из радног односа и 
подложни експлоатацији. Многи млади су због сиромаштва у породици принуђени да 
почну раније да раде, а та околност има велики утицај на њихово даље образовање и 
каријеру (Завод за тржиште рада, 2001). 
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младих изражавало жељу да напусти земљу. У Бугарској се око 83%  младих 
у двехиљадитој години изјашњава да би напустило земљу у потрази за добро 
плаћеним послом, а процењује се да је из ове земље емигрирало око 450.000 
припадника млађе генерације. 
 

Табела 1.  Незапосленост међу младима од 15-24 године и општа 
незапосленост у земљама у транзицији 1998. године 

(у процентима) 
 

 
ЗЕМЉА  

Стопа 
незапослености 
младих (%) 

Општа стопа 
незапослености (%) 

Чешка 6.9 4.2 
Словачка 20.4 11.1 
Пољска 23.3 10.6 
Мађарска 13.5 7.8 
Словенија 17.4 7.1 
Хрватска 31.4 9.9 
БЈР Македонија 70.9 34.4 
ФР Југославија 61.1 18.5 
Бугарска 32.2 14.0 
Румунија 18.3 6.3 
Естонија 15.7 9.9 
Латвија 25.5 13.8 
Литванија 22.2 13.3 
Русија 26.8 13.3 
Грузија 27.5 14.3 
Азербејџан 46.4 23.3 
Киргистан 37.3 27.2 
Таџекистан 33.2 19.6 
Немачка 10.7 9.9 
Француска 29.0 12.6 
Италија 33.6 12.4 
Шпанија 39.2 20.9 
УК 13.6 7.1 
ЦЕЕ/ЦИС (18) 29.5 14.4 
ЕУ (15) 21.2 10.8 

(Извор: MONEE Project, Eurostat 1998, Yоung People in Changing Societies, Regional 
Monitoring Repost, Nо. 7, UNICEF, 2000) 
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У Србији још увек није утврђен тачан број емиграната, али се на основу 
пописа становништва 2002, као и на основу документације земаља од којих 
су наши грађани добили исељеничке визе, може претпоставити да је око 
400.000 људи напустило Србију, од којих је чак 40.000 (око 10%) високо-
образованих. При том је у школовање једног стручњака уложено око 300.000 
долара. 4  
 

Реконструкција вредносног система 
 

Резултати истраживања особености вредносног система међу млађом по-
пулацијом у западноевропским земљама показују да су најзаступљенији ин-
дивидуалисти, конформисти и нео-конзервативаци, док су пост-матери-
јалисти и традиционалисти у мањини (Yоung Europeans, Eurobarometer, 
1991; Yоung People on the Treshold of the Year 2000, Eurobarometer, 1997; Еuro-
barometer sounds out Young Europeans, 2001.) За  разлику од претходних гене-
рација, данас млади брже сазревају, школованији су, касније ступају на тржи-
ште рада, дуже остају везани за родитеље и касније се одлучују да заснују 
брак и породицу. Парадоксално је да, иако ауторитет родитеља слаби, а ауто-
номија младих расте, они ипак све више зависе од породице. У породицама 
средње класе деца углавном не учествују у породичном буџету, имају добре 
услове и простор за релативно самосталан живот, тако да се не одлучују да се 
одвоје од родитеља јер би угрозили животни стандард.  

Ако погледамо структуру вредносног система младих у посткомунистич-
ким земљама приметно је да се она након деценије транзиције приближава 
вредносној мапи младих у развијеним друштвима. На основу резултата већи-
не истраживања може се констатовати да су глобална (животна средина, мир 
и здравље), репродуктивна (партнер, породица, деца) и хедонистичка оријен-
тација (љубав, пријатељство, хоби) на самом врху лествице друштвених вред-
ности. Средишњи део окупирају професионални развој (образовање, заним-
љив посао, професионални успех), либерална оријентација (слобода, демо-
кратија и приватни посао) и материјалистичке вредности (зарада, својина, 
друштвени престиж). На зачељу лестивице су социјална и политичка оријен-
––––––––––––– 

4 Према анализи Института за међународну политику и привреду из Београда тај 
"одлив мозгова" кошта југословенску привреду око 4 милијарде долара. Подаци из 
пописа становништва спроведеног 1991. године, говоре да је већ тада само у Србији 
евидентирано 202. 850 лица на привременом раду у иностранству. Ако се обрати 
пажња на структуру њихове стручне спреме и упореди са подацима пописа из 1971. и 
1981. године, види се да се међу онима који су отишли из земље повећао проценат 
лица са високом и вишом стручном спремом и то са 1,8 одсто 1971. на 6,2 одсто 1991, 
док опада број оних са нижим образовањем. Имајући у виду све догађаје, политичко-
економско-културне процесе који су уследили после 1991, према проценама неких 
аналитичара, који су пратили овај процес, број оних који су отишли из земље се уде-
сетостручио.  
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тација (политички ангажман, рад за добробит друштва, корисност за друге 
људе). Дистрибуција вредности има генерацијски карактер, те с годинама 
расте породична, социјална и политичка а опада хедонистичка и глобална 
оријентација (Sаk, 1998; Аpplicant Countries Barometer, 1997; 2001 
(http://europa.eu.int/comm/public.oppinion)).  

Евидентно је да је за младе и у развијеним земљама и у земљама у тран-
зицији карактеристична извесна стабилизација приватно-индивидуалистичке 
оријентације, док је материјалистичка оријентација наглашенија у постко-
мунистичким земљама. Према резултатима већ поменутог  истраживања јав-
ног мнења у Бугарској, новац и срећа су за више око 77% младих кључ успе-
ха, а затим породица, таленат, добро образовање, што потврђује чињеницу да 
је оријентација ка високом стандарду и удобном приватном животу на врху 
скале вредности. Богатство, слава, углед и престиж су за младе из развијених 
земаља мање привлачне, док су за младе из источних земаља још увек атрак-
тивне вредности. Рад за добробит других, интерес за животну средину, квали-
тет живота, здравље и поштовање људских права се знатно боље котирају на 
листи приоритета младих у западним, посебно скандинавским земљама 
(Helve, 1993; Inglehart, 1997).  

Оријентација ка стицању што квалитетнијег образовања, професије и ка-
ријере је заступљенија код млађе популације у развијеним земљама, док у 
друштвима у транзицији млади имају још увек  инструменталистички прис-
туп раду. Резултати лонгитудиналног истраживања омладине које је спровела 
Руска Академија Наука показују да су млади 1990. стављали професионали-
зам на друго место на скали фактора животног постигнућа а 1997. на шесто 
место (Еuropeaн Yоuth Trends, Council of Europe Report 1998: 7). Виши ранг се 
даје корисним личним контактима и везама и породичном пореклу. Ово 
померање се може објаснити процесом социјализације младих кроз ангажо-
вање у сивој економији чији је удео у националној економији Русије око 40%. 
И код нас је ситуација слична. Међутим, како транзицијски процеси одмичу, 
улога породице и њеног социјалног капитала у образовању опада за 20%, а 
улога индивидуалних квалитета у тржишној утакмици значајно расте. Према 
новијим подацима око трећине младих у источноевропским земљама је за-
послено углавном у приватном сектору где њихова флексибилност и мобил-
ност посебно долази до изражаја (Yоung People in Changing Societies, 
UNICEF, Report No.7, 2000: 21). Иако су плаћени мање од одраслих, разлика 
није толико велика а понекад је и мања него у западноевропским земљама 
(млади добијају око 86% плате одраслих у Пољској или Бугарској, а у 
Немачкој или Норвешкој око 67%). Установљено је да млади у транзицијским 
земљама, притиснути ниским стандардом и тешком економском ситуацијом, 
радије прихватају разне додатне обуке, тренинге и програме за самозапошља-
вање.  

С друге стране, у условима социјалне депривације и недостатка перспек-
тиве млади се такође окрећу и илегалним облицима рада,  сивој економији, 
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црном тржишту, развијајући својеврсну "симболичну деликвенцију" или 
деликвентску културу, коју карактерише урбано насиље и глорификовање 
криминалног понашања. Индикативан  пример је податак да је међу испити-
ваном омладином у Русији 1997. године чак више од четвртине седамнаесто-
годишњака сматрало да је прихватљиво кршење закона да би се зарадио но-
вац (Yоung People in Changing Societies, UNICEF, Report Nо.7, 2000: 25). Ова-
кав модел је постао готово доминантан образац живљења и у Србији деведе-
сетих. Од стране владајућих политичких и идеолошких структура годинама је 
подстицан и негован развој "ранте културе", "кич-патриотизма", "пинк-кул-
туре", примитивизације, рурализације и провинцијализације друштва. Нове 
генерације су одрастале у ратном окружењу, у изолованом, аутархичном, еко-
номски девастираном и дубоко криминализованом и корумпираном друштву 
и култури беде и сиромаштва. Такав друштвени амбијент ће обележити про-
цес социјализације и формирања идентиета неколико генерација младих 
људи.  

 
Политички идентитет и социјална партиципација 

 
Друштвени активизам утиче двојако на процес формирања и обликовања 

политичког идентита.  Кроз друштвену партиципацију се истовремено одвија 
и процес идентификације и процес експресије идентитета, односно процес 
самоидентификације. Степен самоодређења је у директној вези са степеном 
укључености у друштвене асоцијације, организације и активности.  Према ту-
мачењу Хартмана и Трнке висок степен самоидентификације је у позитивној 
корелацији са високим степеном укључености у друштвене активности. 
Осредњи степен самоидентификације је везан за различите облике калку-
лативног активизма, док је низак степен карактеристичан за принудну пар-
тиципацију. Висок степен самоодређења прати добровољна социјална парти-
ципација и изразито  демократска партиципативна култура (Хартманн, Трнка, 
1986).   

Многи истраживачи се слажу да савремени концепт грађанина под којим 
се подразумевају одређена грађанска, политичка и социјална права и обавезе, 
није адекватно представљен и приближен младим људима како од стране по-
родице, тако и од стране формалног образовног система и одговарајућих офи-
цијелних државних институција и организација. Опште место у социолошким 
истраживањима друштвене партиципације је чињеница да млади више науче 
изван институција, у неформалним и алтернативним каналима политичког 
образовања и деловања. Стога, у анализи  политичке партиципације младих 
увек треба имати у виду присуство два типа социјалног активизма,  учешће у 
официјелним политичким структурама и ангажман у ванинституционалној 
политици. Ресурси младих за успешно партиципирање у друштвеном животу 
зависе у значајној мери од кооперације омладинских организација и група са 
значајним сферама утицаја као што су државне структуре, невладине органи-
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зације, медији и јавност. Међутим, интергенерацијска трансмисија друштве-
ног и културног капитала у процесу политичке социјализације, како у поро-
дици, тако и изван ње, представља главни фактор социјалне мотивације и 
активизма младих људи. 

У дизајнирању политичког идентитета младих и у развијеним земљама и 
у земљама у транзицији постоје сличности и разлике. Генерално, млађе гене-
рације показају врло ограничено знање о политици и незаинтересованост за 
политичку партиципацију, али се схватање концепта политике и бављења 
овом делатношћу различито дефинише. По мишљењу већине аутора индиви-
дуализација као централна тачка ослонца модернизацијских процеса пред-
ставља и главног кривца за слабљење интереса за политику и уопште за инс-
титуционалну партиципацију крајем двадесетог века. У земљама у транзицији 
млади политику најчешће идентификују с интеграцијом у Европску заједницу 
и укључењем у друге међународне организације, те стандардизацијом коју ти 
процеси са собом носе. У развијеним друштвима се политика углавном иден-
тификује са процесом доношења одлука, а мање са разним практичним реше-
њима која нуде владајуће структуре. Према разултатима лонгитудиналних 
истраживања Европског савета, млади у развијеним друштвима исказују већу 
политичку апатију, нижи степен политичке ефикасности, пад поверења у по-
литичке институције, ауторитете, лидере, политичку алијенацију, политички 
цинизам, низак ниво изласка на изборе и низак ниво партиципације у офи-
цијелним политичким структурама и професионалној политици (Еuropean 
Yоuth Trends, Council of Europe Report, 1998).  

У већини западноевропских земаља само 6% младих спрам 11% одраслих 
сматра да је политика важна и да има одређени значај у њховом животу 
(Inglehart, 1997). Многи теоретичари разлог за такво понашање младих виде у 
карактеристикама постмодерног окружења и као директну последицу процеса 
монетаризације, комерцијализације, приватизације и индивидуализације сва-
кодневног живота (Roberts, 2001; Sorbom, 2001). Ако и постоји заинтересова-
ност за политику онда је то неформални активизам, разни облици неконвен-
ционалног политичког деловања, попут партиципације у невладиним органи-
зацијама и друштвеним покретима, који су у порасту, посебно у скандинав-
ским земљама. 5  Млади су све мање заинтересовани за класичан партијски и 

––––––––––––– 
5 Половина млађе популације у развијеним друштвима партципира у раду добро-

вољних организација, волонтерски учествује у раду неког културног, политичког, 
спортског, уметничког или религијског удружења. У Данској чак 82,8%, а у Шведској 
77,2% младих учествује у раду невладиних организација, док је у синдикате, поли-
тичке партије и покрете укључено око четвртине (Еуробарометар, 1997). У офици-
јелним политичким структурама и институцијама млади су подзаступљени. У Швај-
царској је од свих кандидата за Национални Савет у 1991. години било 17% младих 
испод 30 година, али ниједан није изабран. У Шведској само 1% младих од 18-35 
година је присутно у владиним службама.Око 44% младих Европљана сматра да се 
политичари баве тим послом искључиво из властитих интереса, због великих добити 
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идеолошки политички рад, али су сензитивнији према глобалној политици и 
питањима свакодневног живота (одбрана људских права, борба против ра-
сизма, против негативних ефеката глобализације, за помоћ неразвијеним зем-
љама у решавању сиромаштва, у антинуклеарним програмима, против рата, 
за заштиту животне средине и животиња).  

Отуђеност од конвенционалних, официјелних политичких процеса је 
само последица опште алијенације од традиционалних друштвених и поли-
тичких вредности. Постмодерно друштво имплицира нови, другачији, "пост-
политички" модел партиципације који се везује за савремене експресивне, 
естетичке, виртуалне облике културне партиципације. Искљученост млађе 
популације из постојећих етаблираних политичких структура говори о прекој 
потреби за преиспитивањем старих облика друштвене партиципације и про-
налажењем нових атрактивнијих за младе генерације. Како констатује антро-
полошкиња Мери Даглас "глобализација нам је већ ушла у кућу" и социјалне 
промене креирају нови контекст глобалног друштвеног времена и простора 
који репродукује пост-модерне форме репрезентативне и директне друштвене 
партиципације (Guidikova, 2000). Нова средства комуникације са глобалном 
публиком промовишу нову интерактивну политичку културу и нове друшт-
вене парадигме попут  nеtwork society  или knowledge society.  

Данас се политички идентет младих све мање везује за нацију, религију 
или политичку заједницу а све више за знање, посао, каријеру, културу пот-
рошње и за виртуелну заједницу (Rheingold, 1994; Riepl, Wintersberger, 1999; 
Rifkin, 2000). Док је официјелна, институционална или системска политика 
још увек везана за патерналистички модел комуникације и генерише велико 
незадовољство међу млађом популацијом, електронске мреже, cyberspace и 
симболичка политика представљају прави изазов, омогућујући паритиципа-
цију у разним оn-line форумима, дебатама и дискусијама. Млади данас поли-
тику не схватају као средство за реализацију колективних циљева већ као 
начин имплементације њихових индивидуалних животних пројеката. Симбо-
личку политику чине фрамгменти различитих флуктуирајућих група, покрета 
и виртуелних заједница које преузимају улогу преговарача док су политичари 
само техничко особље. 

Развој нових информационих технологија је генерисао генерацијски јаз 
на социјеталном нивоу. Млади људи доминирају у водећим професијама у 
процесима глобализације које су пре свега везане за трансмисију знања и ин-
формација (берзански послови, компјутерска и софтверска индустрија, мул-
тимедија, дизајн и комуникација). Оне представљају катализатор њиховог 
деловања на пољу симболичке политичке праксе. Тај нови политички код 
продубљује генерацијски антагонизам и доводи у питање сам друштвени 
поредак. Парадигма омладине поново постаје генерацијско питање и враћа 

––––––––––––– 
и бенефиција. По томе се не разликују од својих вршњака у посткомунистичким 
земљама у транзицији (Еuropean Youth Trends, Council of Europe Report, 1998: 27). 
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проблем преформулације друштвеног уговора између друштва и појединца у 
саму жижу интересовања савремених теоретичара друштва.   

У некадашњим социјалистичким друштвима доминантни облик омладин-
ског активизма била је калкулативна партиципација од стране омладинских 
лидера који су је користили за даљу промоцију у партијским и државним 
структурама. Поред ње постојала је и принудна партиципација већине младих 
који су се конформистички односили према притиску државног апарата. У 
Совјетском Савезу су током осамдесетих година чак 65% младих између 14-
28 година били чланови Комсомола, а у Бугарској 80% младих је било учла-
њено у неку организацију сличног типа (Kovatcheva, 1999: 19-23). С отпочи-
њањем процеса транзиције овакве масовне омладинске организације, које су 
имале сврху да контролишу и социјализују омладину у циљу презервације 
постојећег социјалистичког система, нестају или бивају замењене различитим 
невладиним организацијама и удружењима грађана. Те организације пред-
стављају зачетак формирања и јачања цивилног друштва које није постојало 
или је било потиснуто у посткомунистичким земљама.  

Резултати социолошких истраживања ставова средњошколске и студент-
ске популације у земљама у транзицији током деведесетих показују да свака 
друга од три младе особе има изузетно негативан однос према свим институ-
цијама политичког система (Roberts, 2001: 21). Они политичаре доживљавају 
као људе највише склоне хипокризији, којима се најмање може веровати. И 
поред тога, млади су у највећем степену демократски настројени део попула-
ције и у највећем проценту подржавају функционисање нових демократских 
институција у транзицијским друштвима. Иако се глобално удаљавају од 
политике, ипак су заинтересовани за значајне политичке догађаје, за друшт-
вену ситуацију у земљи, а у извесном проценту и за рад владе и парламента 
(Табела 2, вид. доле). Већина младих подржава економске реформе и даје 
предност тржишној економији и приватизацији. И резултати истраживања у 
Србији током деведесетих потврђују да високо образовано, млађе, урбано 
становништво приватизацију економије и демократизацију институција до-
живљава као позитивне процесе и подржава оне политичке организације које 
пропагирају такве програме. Млађа популација се знатно чешће од старије 
опредељује за приватизацију (49%/13%), за доминацију стручњака у решава-
њу кључних друштвених питања, за слабљење утицаја државе у привредној 
сфери (62% / 32%), за доминацију политичке слободе над економском једна-
кошћу и егалитаризмом (Голубовић, Кузмановић, Васовић, 1995).  

Под утицајем специфичних историјских догађаја, младе генерације су 
активно учествовале у друштвеним променама у готово свим источноевро-
пским земљама (демонстрације студената у Темишварском скверу у Румуни-
ји, запоседање зграде и штрајк студената  универзитета у Бугарској, протест 
студената на београдском универзитету, "плишана револуција" у Чешкој). У 
првим годинама транзиције, млада популација бива врло политички ангажо-
вана, критични настројена према поретку, показавши висок степен непове-
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рења у постојеће ауторитете и институције, висок степен политичке аутоно-
мије, прагматичности и ефикасности (Mitev, 1996; Machacek, 1998; Kovat-
cheva, 1999; Sak, 1998; Macek, Kostron, 1996; Flanagan, 1998; Чичкарић, 1996, 
1997; Милић, Чичкарић, 1997, 1998; Кузмановић, Попадић, 1993; 1997). Пре-
познавање младих у посткомунистичким земљама као посебне "политичке 
генерације" захтева напуштање традиционалног приступа у проучавању 
омладине и његову реконцептуализацију. С отпочињањем транзиције дошло 
је до деконструкције омладине као социјалне категорије и у први мах је 
изгледало да је посткомунистичко друштво постало "постомладинско" дру-
штво (Kovatcheva, 2000: 50). Порастао је значај "генерацијске политике" која 
се огледа у чињеници да не само да друштво нормира живот младих већ и 
млади људи производе нове вредности активном партиципацијом у друшт-
веном животу.  

 
      Табела 2. Политички ставови младих у неким земљама Источне Европе 
 

ПОЛИТИЧКИ СТАВОВИ ГРУЗИЈА, 
ЈЕРМЕНИЈА 
УКРАЈИНА 

РУСИЈА ПОЉСКА 

 % % % 
Преференције    
Тржишна економија 83 95 -- 
Стари систем 10 5 -- 
Слаже се/ веома се слаже    
Живот је тежи него што је 
био пре реформи 70 41 65 

Живот је бољи од како су 
почеле реформе 17 14 23 

Реформе су грешка 39 26 17 
Није битно који политичари 
су на власти 37 7 20 

Политичари су више заин- 
тересовани за себе него 
за добробит земље 

80 64 78 

   (Извор: Roberts, K. еt аl. (2001a) The Monetarisation and Privatisation of Daily Life and 
    the Depoliticisation of Yоuth in Former Communist Countries, University of Liverpool) 
 

Искуство у друштвеним протестима  у Србији током деведесетих и кон-
флит са владајућим режимом Слободана Милошевића представљали су спе-
цифичан облик политичке социјализације младих. Социјални протести су у 
датом тренутку понудили нове и алтернативне друштвене улоге и обрасце 
политичког понашања. Парадоксално је да су у једном аутархичном, ригид-
ном и ауторитарном друштвеном поретку ванинституционални и ненасилни 
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протести студената, средњошколаца, припаднка различитих невладиних орга-
низација, грађанских удружења и покрета успевали да пруже практично уте-
мељење grass-roots теорији демократизације друштва. У тим протестима до-
минирала је млађа генерација која се за разлику од стално присутне страте-
гије преживљавања својих родитеља "чекамо да видимо шта ће се десити" 
одлучује за инсталирање посве другачије политичке парадигме која почива на 
концепту ширења културе и стратегије отпора.6  Кључни мотивациони фак-
тор политичке партиципације младих у друштвеним променама током деве-
десетих година у Србији била је потреба за радикалним преиспитивањем 
наслеђеног идеолошког модела и критичком реконструкцијом вредносно-
нормативног система.  

Један од водећих политиколога данашњице у свом осврту на догађаје 
после пада Берлинског зида констатује: "Старији су изгубили апетит после 
догађа 1956. и 1968. године и других мањих спорадичних протеста, а млади, 
не знајући да режим не може да се окрене наглавачке, сада покушавају то да 
учине" (Dahrendorf, 1990: 19). Међутим, након експлозије социјалног акти-
визма у првим годинама транзиције, регистрован је значајан пад интересо-
вања младе популације за политику и политичко деловање уопште. Према 
резултатима истраживања политичког хабитуса младих у Источној и Запад-
ној Европи у другој половини деведесетих година, које је реализовао Инсти-
тут за омладину из Минхена, 17% младих источноевропљана и 25% њихових 
вршњака из западне Европе је показао већи интерес за политичко деловање и 
политику уопште (Political Interest of Youth: On the Rise in the West, Decreasing 
in the East, DJI, 1997).  

––––––––––––– 
6 У свргавању Милошевићевог режима 5. октобра 2000. године запажену улогу 

имала је организација ОТПОР која је настала из једног облика студентског покрета 
1998. године након увођења злогласних Закона о Универзитету и Закона о информи-
сању. Име симболизује отпор Милошевићевом режиму а заштитни знак је уздигнута 
затворена песница. Организација нема једног лидера, већ језгро од 20 активиста и 
стално смењујућих портпарола.Одлуке се доносе колективно, а постоји и Политичко 
веће које чини 35 угледних људи – професора, научника и новинара. Чланови су 
различито политички и идеолошки оријентисани, али су мобилисани око заједничких 
циљева – да се опозиција уједини и да се Милошевић уклони са власти. Организација 
је широм Србије уложила огроман напор, храброст и вештину да анимира станов-
ништво, посебно млађу генерацију, да у што већем броју изађе на изборе. Само 20% 
популације од 18-25 година је гласало 1996. године. Организација је такође уложила 
велики труд да уједини све опозиционе политичке субјекте да истрају у заједничким 
циљевима до избора 24. 09. 2000. године.У случају ОТПОР десило се да је млађа 
генерација била предводник старијој у покретању транзицијских процеса у Србији, 
али на жалост, са деценијом закашњења. ОТПОР је представио нови концепт 
политичког деловања и свој image и презентацију у Србији и свету изградио на добро 
организованој, структурисаној, ефикасној, модерној, обученој и професионално вође-
ној кампањи.  
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Након почетног ентузијазма, млади изчезавају из политичког и јавног 
дискурса, суочивши се с двојаким друштвеним статусом. С једне стране, 
играју улогу водећег актера у реформама а с друге стране, постају највеће 
жртве транзиције (Bunner, Kokljagina,1995; Machacek, 2000; Spannring, 
Wаllace, Хаеrpfer, 2000; Roberts, Jung, 1995). Негативно искуство транзицијс-
ких процеса које укључује велики ризик и неизвесност у погледу образовања, 
запошљавања, квалитета живота, ослобађања од патерналистичког односа 
државе и њене контроле, конзумеристичка култура као нова "симболичка 
продукција", неминовно доводи и до промена у социјалном активизму и 
политичкој партиципацији. Долази до пада активног учешћа у традиционал-
ној политици, губитка интересовања за гласање на изборима и изразито висо-
ког степена неповерења према новим демократским институцијама и актив-
ностима владајућих политичких партија. Међутим, у паду су и облици соци-
јалног активизма везани за партиципацију у удружењима, клубовима, омла-
динским и невладиним организацијама. У већини транзицијских земаља мање 
од 10%, а негде мање од 5% младих је учлањено у неку врсту друштвене 
организације или удружења (Yоung People in Changing Societies, Regional 
Monitoring Report, UNICEF, 2000: 110). 7  

И за србијанско друштво, које није склоно спонтаној социјабилности и 
добровољном удруживању, карактеристичан је висок степен неповерења љу-
ди према другима и према друштву уопште. То социјално неповерење своје 
корене има у специфичној политичкој култури и моделу политичке соција-
лизације. Претходни друштвени систем је развијао културу коју карактерише 
претерана зависност од државе, редукција предузетничке енергије, неспо-
собност за компромис и несклоност ка добровољној сарадњи. Према резулта-
тима компаративних истраживања у источноевропским земљама у транзи-
цији, грађани Србије имају знатно мање поверења у рођаке (најближе) (31%), 
за разику од других земаља у окружењу, Румуније (86%), Бугарске (71%) и 
Словачке (94 %). Чак 74% испитаника у Србији сматра да могу веровати само 
људима које добро познају (Центар за проучавање алтернатива, 2002). Гу-
битак поверења у људе и опадање осећања заједништва и солидарности фак-
тори су који пресудно утичу на повећање аполитичности или политичке па-
сивности и апатије. У основи таквог становишта је схватање да мали поједи-
нац не може да утиче на глобалну политику, чему се здушно супротстављају 
поједини савремени теоретичари истичући значај и улогу социјалног капита-
ла у јачању не само демократског већ и економског потенцијала једног друш-
––––––––––––– 

7 Уницефови истраживачи су испитујући младу популацију у Србији након пето-
октобарских промена 2000. године, дошли до податка да је седам одсто младих 
"члан" у некој музичкој групи, пет одсто њих иде у спортске клубове, четири одсто 
младих слободно време проводи у религиозним групама, три одсто у политичким 
организацијама или плесним клубовима, два одсто њих припада уметничким група-
ма, а један одсто – волонтерским организацијама (Храбра нова генерација, УНИЦЕФ, 
Београд, 2002). 
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тва (Putnam, 1995; Fukujama, 1997). Деполитизација, губитак политичке само-
уверености и ефикасности младе генерације се може тумачити бројним раз-
лозима. Овај деценијски тренд је присутан и у развијеним и у земљама у 
транзицији. Опадање заинтересованости за учешће младих у политици у 
Србији директна је последица репресивног модела социјализације, како у по-
родици, тако и у читавом друштву. Други ограничавајући фактор представља 
деценијска доминација недемократске, непартиципативне и поданичке поли-
тичке културе. Једна сериозна и исцрпна  социошка анализа која би узела у 
обзир утицај свих фактора политичке социјализације, како на системском, 
тако и на индивидуалном нивоу, почев од политичког система и културе, пре-
ко породице, медија и других агенса у друштву, свакако би у значајној мери 
потврдила изнета запажања.   
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CONSTRUCTION OF POLITICAL IDENTITY WITHIN 
THE GLOBALIZATION AND  SOCIAL TRANSITION 

 
 

This research is based on analysis of the role of historical, political, social and cultural 
factors in creating the context of political identity formation processes in transition to adult-
hood. The author exemines the postmodern social environment and its implications on 
political socialization. Certain characteristics, determined by processes of standardization 
and homogenization on global level, are identical in both, developed and tranzitional socie-
ties in Europe. Increased individualization and reflexivity, as the major points of post-
modern society, generate isolation, narcism, cinism, political apathy, social exclusion and 
marginalization. In the second part of the paper, the dynamic interaction of transitional and 
globalizing processes and the problem of velue system reconstruction are questioned. Two 
types of social activism, participation in official political institutions and engagement in 
non-institutional politics, are considered, especially the participation of young generation in 
social, economic and political reforms in transitional societies.  

Key words: globalization, tranzition, political identity, political participation, youth. 
 


