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ННООВВАА  ППООЛЛИИТТИИЧЧННООССТТ  ММЛЛААДДИИХХ    ––    ГГЛЛООББААЛЛННЕЕ  

ППРРООММЕЕННЕЕ  ––    ЛЛООККААЛЛННИИ  ЖЖИИВВООТТИИ1 
 
Предмет рада је анализа образаца политичке партиципације младе популације у 

контексту глобалних друштвених промена. Пад политичке партиципације, који се 
бележи већ неколико деценија уназад, условљен је индивидуализацијом свакодневног 
живота и приватизацијом слободног времена. Недостатак политичког ангажовања 
је у већој  мери одраз аверзије или одијума према политичарима, него што је резул-
тат незаинтересованости и незнања о политици. Политички цинизам доминира у 
начину мишљења и обрасцима понашања. Подршка младих људи демократским иде-
алима у европским друштвима све више опада, јер стварно стање у области пош-
товања демократских стандарда за њих није задовољавајуће. На делу је прелазак с 
традиционалних на модерне облике политичке партиципације, односно са старе 
политике лојалности на нову политику избора, или политику  животног стила.  

Кључне речи: млади, политичка партиципација, глобална генерација, нова 
политика избора. 

 
Политичка партиципација проистиче из активног приступа концепту гра-

ђанских права и дужности и рефлектује значај који политичка делатност има 
за дефинисање идентитета појединца. Једна од многих типологија које посто-
је у политичкој науци и социологији обухвата четири врсте политичког анга-
жмана: активистички, комунитаран, партијски и индивидуалистички. Она је 
проистекла из шире поделе која разликује два типа политичке делатности: 
активизам и активности.  Политички активизам подразумева, с једне стране, 
репертоар акција које нуди официјелна политика и које грађани бирају да би 
себе изразили политички и с друге стране, агенсе, односно политичке органи-
зације, уз помоћ којих се људи мобилизују за политичку акцију. Политичке 
активности, пак, с једне стране, обухватају репертоар акција оријентисан пре-
ма грађанима (citizen-oriented) као што су гласање и партијске активности, и 
са друге стране, репертоар оријентисан према одређеном узроку (cause-

––––––––––––– 
1  Текст представља прерадјену верзију рада презентованог на семинару "Youth 

and Active European Citizenship" у организацији Савета Европе и Европске Комисије, 
у Будимпешти од 23-25. новембра 2006., а настао је је у току реализације пројекта 
"Развој српског друштва у савременим светским интегративним процесима: перспек-
тиве, алтернативе и импликације" подржаног од стране Министарства науке и зашти-
те животне средине Републике Србије (149020). 
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oriented), протесте, демострације, петиције и бојкот (Norris, 2003). Према ре-
зултатима већине истраживања, старија популација инклинира традиционал-
ним агенсима (политичке партије, цркве, синдикати), док млађа подржава 
нове, ваниснституционалне и неформалне облике удруживања као што су 
мреже друштвених покрета и невладиних и волонтерских организација. Да-
нас ангажман у low-key политичким активностима (потписивање петиција, 
бојкот, демонстрације, протести, донације у хуманитарне сврхе) постаје нај-
распрострањенији вид омладинске политичке партиципације.  

 
Преиспитивање политичке партиципације младих 

 
Политичка  партиципација се може на различите начине објашњавати у 

зависности од тога за који се приступ у проучавању савремене омладине 
опредељујемо – генерацијски, идентитетски или транзицијски. Генерацијски 
приступ највише пажње поклања партиципативној политичкој култури и 
активистичком односу према друштвеним промена. У сваком случају, парти-
ципација се увек мора посматрати са акционог и структуралног становишта. 
Положај младих се у савременом друштву последњих деценија рапидно 
мења. Проценат популације без квалификација у Западној  Европи је препо-
ловљен у односу на седамдесете године, а драстично је смањен и проценат 
мануелних радника. Проценат незапослених је у порасту у Источној Европи, 
али број младих који улазе у систем високог образовања константно расте. 
Ови процеси се снажно одражавају на  прекомпоновање тржишта радне снаге 
и промену односа младих према образовању, раду, породици, и шире према 
друштву и политици.     

Социјална база политике се континуирано ширила током двадесетог века 
и могућности укључења у политичке процесе и организације су бивале све 
веће. Поред класичних политичких организација развијало се цивилно дру-
штво, интересне групе, друштвени покрети. С друге стране, убрзана фрагмен-
тација политичке структуре, која се изражава у индивидуализацији политич-
ког понашања и опадајућој способности великих старих организација за 
масовну мобилизацију, допринела је опадању политичке партиципације међу 
свим генерацијама. Политичке странке престају да буду носиоци иновација и 
развоја и све више постају професионалне организације које нису у великој 
мери заинтересоване за мобилизацију ширих маса и волонтерски рад. У сав-
ременом друштву партијама су најпотребнији медији, спин-доктори, кампање 
и новац. Као очигледна последица тих процеса јавља се констатан пад пар-
тијског чланства у већини либералних демократија. Шездесетих година је у 
Европи забележено око 13% чланова партија, осамдесетих 9%, а деведесетих 
се тај број свео на 6% (Putnam, 2002: 406).  

Опадајући тренд партиципације не важи само за активности у политич-
ким организацијама, већ и за чланство у социјалним удружењима и организа-
цијама цивилног сектора. Они који генерално нису заинтересовани за поли-
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тику, не доживљавају себе ни као играче у цивилном друштву и по правили 
немају поверења у политички систем и институције. Будућност једног друшт-
ва у великој мери зависи од процеса политичке социјализације и од учешћа 
младе популације у политици. Будућност демократског система зависи од 
партиципације младих, а у транзицијским друштвима, та улога је још значај-
нија, јер они директно учествују у изградњи новог нормативно-вредносног 
оквира. Резултати истраживања показују да међу оним појединцима који су 
били чланови омладинских организација, чак 43% касније партиципира у 
политичким партијама, док они који никад нису учествовали у раду омладин-
ских организација само у 4% случајева постају чланови политичких странака 
(Stolle, Hooghe, 2005). Још почетком осамдесетих година једна трогодишња 
студија политичког понашања у Енглеској је утврдила да је код младе попу-
лације приметан пад идеалистичког понашања и повећање склоности ка 
екстремним политичким решењима (Cochrane, Billing, 1983).  

Пад цивилног и политичког ангажмана условљен је углавном индивидуа-
лизацијом свакодневног живота и приватизацијом слободног времена, али и 
темељном разочараношћу конвенционалном политиком, демократским систе-
мом, партијама, синдикатима, традиционалним цивилним организацијама, 
старим и новим друштвеним покретима и логиком функционисања власти и 
институција друштва. Конвенционална политика је за младе досадна и према 
њој осећају велику одбојност. Недостатак политичког ангажовања није толи-
ко резултат незаинтересованости, незнања и одсуства воље, колико је одраз 
аверзије или одијума према политици и политичарима. Већина истраживча се 
слаже да код младих није приметна индиферентност према политици, већ је 
присутан изразито висок степен политичког цинизма (White, 2000). Поред по-
менутих, друге  структуралне препреке за политичку партиципацију младих 
су: меркантилизација;  незапосленост, продужено школовање, економска 
несамосталност и  својеврсна инфантилизација.  

У истраживањима политичке партиципације се најчешће наводе три раз-
лога за одбијање друштвеног ангажмана. Први одговор – то није мој проблем 
– репрезентује незаинтересованост као последицу индивидуалистичког става, 
где се води рачуна само о личним, а не и интересима других.  Други одговор 
– то није моја дужност – представља социјалну неодговорност, јер не 
провоцира структуре које одржавају друштвену неједнакост, предрасуде и 
дискриминацију. Трећи одговор – ништа не могу да учиним – указује на осе-
ћај беспомоћности и његовим се заступањем подржава status quo у друштву. 
То је улога пасивног бyстандер-а која подразумева да се препознаје кршење 
нечијих права, али се не поседује морални императив да се против тога 
делује.  

Социолози сматрају да су доминантне карактеристике положаја младих у 
савременом друштву, деполитизација (Vrcan, 2002), маргинализација и ано-
мија (Свyнаренко, 2001; Adnanes, 2000), а неки их чак третирају као преполи-
тичке субјекте, инфериорне и незреле "полу-грађане" који рефлектују пре-по-
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литички статус у контексту пост-политичког друштва (Kuhar, 2005). Улога 
младих је кроз историју увек била амбивалентна. Они су истовремено пред-
стављали конструкцију одређене идеологије и конструкторе новог друштва. 
И на овим просторима млади су после Другог светског рата били масовно 
укључени у пројекат изградње социјалистичког друштва. То је била предрат-
на активна генерација. Шездесетих година се јавља студентски покрет као 
израз протеста против либерализма, али са примесама идеологије самоуправ-
љања, који је у први план избацио такозвану протестну генерацију. Седамде-
сетих и осамдесетих долази до деконструкције омладине као јединствене 
групе и носиоца генерацијске политике и до ствартања великог броја разли-
читих субкултура које углавном нису биле политички ангажоване, због чега 
су те генерације назване изгубљеним.  

Током деведесетих, млади су у Србији поново реаговали на друштвене 
промене тако што су активно партиципирали у протестима 1991/92, 1996/97, 
1999/00, против Милошевићевог режима и тако потврдили своју улогу поли-
тичког актера.  Након смене режима 2000. године код нас почињу да се одви-
јају процеси који су већ увелико захватили развијена друштва. Индивидуа-
лизација, меркантилизација и приватизација слабе мотивацију за политички 
активизам. Млади на друштвене изазове реагују повлачењем и "унутрашном 
емиграцијом". Оно што поново недостаје у њиховом дискурсу је осећај гене-
рацијске свести, осећај групне припадности и оданост колективним, зајед-
ничким интересима и циљевима. Недостаје гроуптхинк као моћно средство за 
мобилизацију (Duncan, 1999; Suedfeld, 2000). Одсуство партиципативне 
културе заправо говори о њиховом односу према друштву, који је у основи 
иднивидуалистички. За разлику од процеса колонизације свакодневног живо-
та од стране политике, са којим смо се суочавали деведесетих, данас тече 
инверзни процес колонизације јавног и политичког од стране приватног. 

 
Политичка партиципација у компаративној перспективи 

 
Политичку културу младих у савременом друштву, на првом месту, 

карактерише изостанак дискурса о политици у свакодневном животу. Према 
резултатима компаративног истраживања у више европских земаља, чак 70% 
младих испод 20 година никада не разговара о политици (EUYOUPART, 
2005). Највише су заинтересовани за проблеме везане за школовање, запо-
шљавање, становање, каријеру и приватан живот. У политичком мишљењу и 
понашању присутне су родне разлике. Девојке су мање заинтересоване за 
политику, али и мање политички конзервативне, толерантније, мање секси-
стички и расистички настројене. Што је степен образовања родитеља виши, 
то је већа ефикасност. Млади из породица са професијама родитеља из 
средње класе су приметно политички активнији. Да је образовање један од 
кључних стубова партиципативне политичке културе најбоље потврђује при-
мер Универзитета Туфтс у Сједињеним Америчким Државама, где се систе-



Социолошки преглед, vol. XXXXI (2007), no. 2, стр. 251–264  
 

 
255 

матски спроводи програм приближавања политике студентима, на тај начин 
што се сви региструју за гласање у првој години студија и сви добијају бес-
платно свој примерак новина New York Times. На тај начин се, према одлуци 
наставног особља, промовише партиципативна политичка култура и студенти 
уче грађанским правима и дужностима.  

Око две трећине младих тотално незаинтересовано за политику. Више 
верују невладиним организацијама него политичким институцијама (табела 
1.). Око 30% мисли да се политиком баве старији људи, око 35% да у поли-
тици влада корупција. Млади Италијани највише прате политику преко меди-
ја (38%), а Британци најмање (11%). Политику дефинишу углавном као "пар-
тијску политику", док неформалне групе и покрете, као и цивилне акције не 
препознају као облик политичке партиципације. Чак једна трећина уопште не 
разуме шта се дешава у политичком животу њихове земље. Сматрају да се у 
школама недовољно развија осећање цивилне одговорности. Највећи број 
младих не може да  позиционира ставове на скали лево-центар-десно (44%). 
Показало се да су млади из земаља јужне Европе најмање активни у друшт-
веном организовању и удружењима, јер чак 70% не учествује у раду ни једне 
организације или асоцијације. Најангажованији су млади у Холандији и Скан-
динавији. Свега 30% младих излази на изборе и гласа у односу на старије 
генерације. 

Табела 1.  Поверење у друштвене и државне институције (%) 
ИНСТИТУЦИЈЕ Аустрија Естонија Француска Италија Словачка УК 

Влада 19 18 12 13   7 12 
Политичке  
партије 

13   9   8 11   6   6 

Парламент 20 24 14 19   7 18 
Политичари 11   9   8  7   5   9 
Европска  
Комисија 

22 33 17 29 22 12 

Европски  
парламент 

24 36 18 33 24 12 

Невладине 
организације 

39 49 31 39 28 33 

Извор: Political Participation of Young People in Europe – Development of Indicators for 
Comparative Research in the European Union (EUYOUPART), Final Comparative Report, Institute 
for Social Research and Analysis, Vienna, Austria, November, 2005. 
 

Све више расте генерацијски јаз у политичким организацијама и инсти-
туцијама. Млади политику оцењују као прљаву игру са мистериозним махи-
нацијама. Осећају се искључени из процеса одлучивања, обесправљени, јер се 
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њихов глас губи у политичком процесу. Посебно истичу велику удаљеност 
политичара од обичних грађана, недостатак транспарентности и фаир-плаy 
утакмице, обмањивање јавности и недостатак друштвене контроле. Резултат 
таквог схватања политике је уверење да неко други уместо њих располаже 
њиховим правима (citizenship by proxy) (Jones, Wallace, 1992). Поједини млади 
реагују тако што гласају за екстремне десничарске партије или пак, уопште 
не гласају. Оно што им недостаје је самопоуздање, политичко образовање и 
социјални капитал.  

Политичка партиципација је двосмеран процес. То је питање комункације 
између друштва и младих. Мере које се могу предузети у циљу побољшања 
те комуникације претпостављају да се млади укључе у процесе доношења 
одлука на свим нивоима, да се спроводе специјалне информативне кампање 
за младе и да се у обавезно образовање уведу програми и предмети о гра-
ђанским правима и дужностима. Снижавање старосног прага за гласање на 
изборима, снижавање старосног прага за учествовање у изборним кампањама 
и регрутовање већег броја млађих кандидата на изборним листама су додатне 
мере које се могу применити за подизање квалитета партиципативне културе.  

Новија истраживања, такође, показују да опада подршка младих демо-
кратским идеалима, јер их стварно стање у области поштовања демократских 
стандарда незадовољава (Gaiser, 2003). Међу младим Европљанима најзадо-
вољнији демократијом су Данци и Холанђани, док су Белгијанци, Италијани 
и источни Немци најкритичнији. Интересантан је пример источне и западне 
Немачке, где се разлике у политичкој култури посебно изражене.  Политичка 
подршка је мерена употребом три индикатора: подршке политичкој зајед-
ници, колективном идентитету и политичком режиму. Сваки индикатор је 
мерен на основу три врсте ставова, везаних за општу подршку, за легитима-
цију и cost-benefit калкулацију. Више од половине западних и око 3/4 источ-
них Немаца је незадовољно демократијом. Ставови задовољних демокра-
тијом су углавном били условљени бољим социјалним статусом и образова-
њем. Поверење у институције је 10% ниже код младих у источној Немачкој, 
као и заинтересованост за политику (25%/17%). У Источној Немачкој су екст-
ремна десница и ксенофобија знатно присутнији него у свим другим запад-
ним земљама. Око 10% младих припада десној политичкој оријентацији или 
би гласали за ту партију на изборима. Око 5% себе сматра припадником 
скинхеадс група, а чак 9% их симпатише. Основни разлози за ксенофобију и 
десничарски екстремизам леже у релативно високој стопи незапослености и 
социјалној депривацији младих, као и у релативно малом броју имиграната у 
том делу Европе.  

Још једно од новијих истраживање односа младе популације према поли-
тици у Европи, којим је обухваћен и узорак из наше земље, такође, потврђује 
да млади губе интерес за mainstream политику, али и да зреле демократије 
подстичу политичку партиципацију и активизам, док је у источноевропским 
земљама присутан висок степен отуђења младих од политике (Spannring, 
Wallace, Haerpfer, 2002). Однос грађана према држави у тим друштвима је и 
даље патерналистички. Млади одрастају без могућности да учествују у јав-
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ним дебатама и у процесу одлучивања. Иако више нема комунистичког кон-
текста, нема ни демоктратске традиције и обе се чињенице негативно одра-
жавају на политичку културу младе генерације.  

Највише склони политичкој париципацији су млади у северној, централ-
ној и југоисточној Европи, а најмање у бившим совјетским, кавкаским и 
црноморским републикама (табела 2.). Преко трећине младих учествује редо-
вно у политичким и цивилним активностима попут неконвенционалних обли-
ка партиципације (петиције, демонстрације, протести, бојкоти). Политички 
активизам овог типа је присутнији међу старијом омладином, вишег образов-
ног нивоа, студентима, припадницима средње и  горње средње класе урбаног 
порекла. И ту су разлике између Западне и источне Европе приметне. Када је 
реч о поверењу у политичке институције, партијама верује  свега 19% мла-
дих, а парламенту, влади и синдикатима 35%. Највише поверења имају у ме-
ђународне организације као што су УН, ЕУ, а затим у војску и цркву (50%). 
Чак 35% анкетираних младих људи оправдава јаког вођу. Најдемократичнији 
су млади из северне и западне Европе, а најамање из кавкаских и црномор-
ских република. 
 
Табела 2. Политичко понашање младих у Европи по регионима (%) 
ЗЕМЉЕ ЕВРОПЕ ПО РЕГИОНИМА Политички 

активизам 
Цивилни 
активизам 

Политичка 
партиципација 

Севернозападне  
(Норвешка, Шведска,  Финска) 

   64    49      8 

Централнозападне  
(Немачка, Швајцарска) 

   66    61      8 

Југозападне 
(Шпанија) 

   61    48    12 

Северноисточне  
(Литванија, Латвија, Естонија) 

   27    17      4 

Централноисточне  
(Мађарска, Чешка, Словачка, Пољска, 
Источна Немачка, Словенија) 

   34    26      4 

Југоисточне  
(Албанија, Хрватска, Македонија,  
Босна, Србија, Црна Гора) 

   34    32      8 

Црноморске  
(Бугарска, Румунија, Молдова) 

   18    17      5 

Источне  
(Белорусија, Украјина, Русија) 

   21    11      3 

Кавкаске 
(Џорџија, Јерменија, Азербејџан) 

   25      6      3 

Тотал    38    27      7 
 
Извор: Haerpfer, C., Wallace, C., Spannring, R. 2002. Young People and Politics in Eastern and 
Western Europe, Institute for Advanced Studies, Vienna.  
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Једно од ретких испитивања омладинске популације код нас, спроведено 
2003. године., између осталог је за предмет истраживања имало и политичку 
партиципацију (Николић, Михаиловић, 2004). Добијени подаци су били више 
него забрињавајући. Податак, да мали број младих људи сматра да одсуство 
партиципације у друштвеном животу и искљученост из процеса одлучивања 
представља велики проблем (1%), потпуно минимизира њихов активистички 
потенцијал. Ниједан млади испитаник се није изјаснио да студентске органи-
зације треба да буду те које ће да помогну у решавању њихових проблема, а 
мали број је навео и било коју невладину организацију или неке локалне 
организације. Чак 56% испитаних је рекло да млади не могу ништа да учине у 
побољшавању свог положаја у друштву. Свега 6% младих себе сматра поли-
тички активним. Као главне разлоге одсуства партиципације млади наводе 
неуважавање њиховог мишљења, централизовано одлучивање, немотивиса-
ност, презаузетост, одсуство подршке старијих. Чак 60% сматра да појединац 
не може да утиче на политичка дешавања. Губитак самопоуздања и поверења 
у властите капацитете и тотално одсуство политичке компетенције и ефикас-
ности, представљају кључне проблеме политичлког понашања младих данас 
у нашем друштву. Податак да чак 70% њих није имало никакве узоре у соци-
јализацији и формирању свог политичког идентитета, пружа одговор на пита-
ње зашто њихову политичку културу карактерише самоискључивање, равно-
душност, цинизам и својеврсни ескапизам. Социјални капитал је врло нераз-
вијен. У раду невладиних и омладинских организација учествује свега 3-4% 
испитаних. Протестна култура је једини вид политичке партиципације који је 
окупирао њихову пажњу. Око две трећине анкетираних је партиципирало у 
разним протестима током деведесетих. Међутим, данас, пасивизација, отклон 
од политике и препуштање руковођења и дизајнирања институција старијим 
генерацијама постају главне карактеристике политичког хабитуса младих у 
Србији.   

 
Глобална генерација и нова политика избора 
 
Популарна теза о генерацијској промени у обрасцима политичког пона-

шања, коју је промовисао пре две деценије Роман Инглхарт и даље има своје 
упориште у истраживањима вредносних преференција у различитим култу-
рама широм света. Традиционалне политичке активности постепено бивају 
замењене новом пост-модерном политиком. Савремени модел партиципације 
све више укључује експресивну, емоционалну, естетску, виртуалну и диги-
талну димензију. Уско је повезан са информатичким друштвом и друштвом 
знања (Castells, 1996). Док су у транзицијским друштвима још увек нај-
развијенији облици омладинске партиципације уметничке, спортске и култур-
не активности, у пост-индустријским земљама све више преовлађује дигитал-
на партиципација, Интернет активизам, on-line дискусије и дебата на мрежи. 
То је нова политика животног стила глобалне генерације младих. Према 
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истраживањима је око 40% омладинске популације заинтересовано за ту 
врсту политике која имплицира промене у систему вредности и процесу 
формирања социјалног идентитета.  

Поједини теоретичари сматрају да је данас на делу генерацијски помак од 
традиционалне политике лојалности према глобалној политици избора 
(Norris, 2002). То се пре свега препознаје у антипартијском расположењу, 
паду цивилне партиципације и већој апстиненцији млађих гласача на избо-
рима. Главне карактеристике те нове политике избора су: брисање границе 
између политичког и друштвеног услед растуће потрошачке оријентације, 
затим, проблематизовање традиционалне поделе на јавно и приватно, прела-
зак са материјалистичких на пост-материјалистичке вредности и оријентација 
ка различитим политичким актерима, јавним, приватним и у трећем сектору 
(Norris, 2003).  

Традиционални агенси као што су масовне политичке партије, црквене 
организације и синдикати, будући да су у Веберовом смислу бирократизоване 
организације с формалним правилима и регулативом, стално запосленим пла-
ћеним чиновницима и хијерхијском структуром, нису интересантни млађој 
популацији. Послови попут fundraising-а, уређивања и штампања партијског 
гласила, одржавања партијских митинга, не привлаче младе људе. За њих су 
много интересантнији модерни агенси као што су разни друштвени покрети, 
усмерени на промене путем директних краткорочних акција, осмишљених 
стратешки и тактички. Они имплицирају промене начина живота и пред-
стављају барометар политичке партиципације данашње генерације младих.  

Према налазима обимног истраживања European Social Survey из 2002. 
године, просек гласача на изборима у европским земљама је био 50 година, 
просек чланова политичких партија 52, док је просек оних који су учествова-
ли у протестима и демонстрацијама испод 40 година. Само половина младих 
у Европи је гласала на изборима, у поређењу са три-четвртине старијих. Нај-
веће генерацијске разлике су испољене у погледу присуства, односно, одсу-
ства партијске наклоности. Око 40% младих и чак 2/3 старијих грађана гаји 
симпатизерство према одређеној политичкој странци. У чланству партија је 
само 3% младих наспрам 8% старијих. Модел учешћа у традиционалној поли-
тици везан је за старије мушкарце, високообразоване, из градских средина, са 
наглашеним осећајем за грађанске дужности. Модерни активизам је, пак, 
везан за млађу популацију, високообразовану, претежно из урбаних средина, 
са већим процентом учешћа жена, вишим степеном социјалног поверења и 
лево политички оријентисану.  

Један од кључних аргумената заговорника нове политике избора је да у 
ери глобализације,  нова генерација младих бацк-пацкер-а, Интернет сурфера 
и МТВ watcher-а, заступа ставове који су више космополитски оријентисани 
у поређењу са ставовима њихових родитеља (табела 3). По њиховом миш-
љењу космополитски идентитет све више замењује регионални, национални 
и локални. Млади су повезани широм света путем глобалне комуникације, 
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поклоници су глобалне популарне културе, и очекивано је да генерације које 
су одрасле у послератном контексту јачања међународних институција као 
што су Европска Унија и Уједињене Нације буду више склоне космополит-
ским вредностима.  

 
Табела 3. Космополитски, национални и локални идентитет 

према кохортама (%) 
 

Идентитет Космополитски Национални Локални 
Кохорте 15 38 47 
 
1905-1914 
1915-1924 
1925-1934 
1935-1944 
1945-1954 
1955-1964 
1965-1978 

 
6 

10 
10 
11 
19 
17 
21 

 
33 
35 
38 
38 
37 
35 
34 

 
62 
55 
53 
51 
44 
48 
44 

Извор: World Values Surveys/European Values Surveys, kombinovani talasi 1990-91, 1995-7 
(N.147319), Norris, P. 2002. The Global Generation: Cohort Support for European 
Governance, Conference "Democracy and Legitimacy of the EU and other International 
Organizations", Brussels, European Parlament, 11-12 October 2002.  

 
Према резултатима истраживања World Values Survey и European Values 

Survey из деведесетих година, кохортна анализа ставова, који се односе на 
идентификацију са националном заједницом, поверење у владајуће институ-
ције и одобравање глобалне политике, показује да што је слабији национални 
идентитет то је поверење у међународне политичке институције веће (Norris, 
2003). Млађа генерација у развијеним европским земљама снажније од стари-
је подржава слободно тржиште, проширење ЕУ и њену миграциону полити-
ку. Око 50% има поверења у  међнародне организације (УН, ЕУ). Међутим, у 
традиционалним, аграрним друштвима, све старосне групе показују веће по-
верење у националне, а мање у међународне институције. Космополитизам је 
уско повезан са старошћу, урбаним пореклом и пост-материјалистичким 
вредностима. Космополитски оријентисани грађани и даље чине мањину у 
Европској популацији.   

Још један аргумент у прилог заговорницима генерацијских промена је 
теза да никада раније у историји млади, које живе у различитим националним 
и културним срединама, нису показивале више сличности, а да су се истовре-
мено толико разликовали од старије генерације (Tilly, 2000). Интернацио-
налне разлике у култури младих су на свим нивоима мање изражене од уну-
тарнационалних. Друштва су све више подељена изнутра на пост-материјали-
стичке и материјалистичке генерације, односно оне које истичу вредности 
самоодржања и оне које негују вредности самоизражавања (Inglehart, 1997; 
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2004). Млади различито перцепирају политику, идеологију, религију у односу 
на старије и више су склони либералнијим и демократичнијим ставовима. 
Међутим, у источноевропским друштвима тај импетус пост-материјалис-
тичких вредности још увек није толико изражен. И даље су ставови младих у 
тим земљама традиционалнији и конзервативнији. Још увек за њих национал-
на припадност има исти значај као и генерацијска. Млади у овим друштвима 
имају и најмањи скор политичке активности, ако изузмемо учешће у про-
тестним акцијама за промене режима крајем осамдесетих и у Србији крајем 
деведесетих година. Међутим, оно што је заиста заједничко младима на свим 
просторима је то што знатно више од старијих подржавају нове облике 
политичке партиципације. 

Тај прагматични обрт у схватању политичке праксе се најбоље перпетуи-
ра кроз нове алтер и анти глобалистичке покрете који представљају пример 
новог модела политичке акције. Њихова главна мета су међународне органи-
зације, у циљу успостављања друштвене контроле над економском глоба-
лизацијом. Политици одозго супротстављају политику одздо и повезани су са 
локалним и националним окружењем. Кључни индикатор мобилизације у 
покретима је генерацијска припадност. Они представљају средство политичке 
социјализације и неку врсту социјалног експеримента уживо. Учешће у акци-
јама покрета обогаћује лични живот и представља важно животно искуство 
сваког појединца. Актери се осећају мање изоловани, ближи локалним зајед-
ницама и мисле да добијају већу моћ у доношењу одлука.  

Акције у алтер и анти глобалистичким покретима су углавном базиране 
на свакодневној пракси, краткотрајним пројектима и индивидуализоване су. 
Они функционишу хоризонтално, без строге хијерархије, нису сексистички 
оријентисани. Представљају спој јавног и приватног, где индивидуално иску-
ство постаје део колективне историје. Индивидуализам је компатибилан са 
колективном акцијом и солидарношћу (Wieviorka, 1998). Између две акције 
активисти се поново враћају свакодневним пословима. Акције карактерише 
динамизам, ентузијазам, иницијатива и уплив свежих идеја.Велики број мла-
дих који подржавају алтер и анти глобалтчке покрете нису никад припадали 
било ком друштвеном покрету. Ставови тих младих активиста су истовре-
мено продукт одрастања у пост-адолесценцији и индивидуалисичком окру-
жењу, и резултат генерацијског ефекта који одражава јединство биографије, 
структуре и историје.   

 
*     *     * 

 
Поједини теоретичари сматрају да нису млади ти који су се удаљили од 

политике, већ су политичке институције те које држе дистанцу према њима 
(Colmen, 2005). Млади су, услед високог степена дигиталне писмености, 
склони реорганизацији  и реконструкцији самог концепта грајанских права, 
па и политике као такве. Нова аудио-визелна генерација "унутрашњих мигра-
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ната", која одраста у глобалном пост-модерном окружењу, одбацује стару 
политику и промовише нову политику избора или политику животног стила. 
Будући да живимо у селективној култури с рефлексивним идентитетом, ми 
смо истовремено и конзументи и креативни продуценти. У ери MP3 формата, 
политика се, као ни музика, не конзумира ready-mixed, већ се све више ука-
зује потреба за remix-ом и sampling-ом, дигиталним техникама везаним не 
само за музику већ и за слику, текст и реконструкцију читавих друштвених 
концепата. Израз cool у глобалном омладинском жаргону најбоље илуструје 
ту потребу да се свет прилагоди осећањима појединца, а не доминантним 
структурама. Интерактивна партиципација младих у савременом друштву, 
која се одвија кроз chatting, дискусионе форуме на Internet-у и e-mail 
комуникацију, представља добру прилику да их сви чују, упознају, респек-
тују и препознају као активне учеснике у друштвеном животу. 
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YOUTH AND NEW POLITICS – GLOBAL CHANGES – LOCAL LIVES 

 
This is a short presentation of the study of youth  political participation  in the context 

of global social changes. The decline of the youth civic and political participation in last 
few decades resulted from individualization and privatization processes in everyday life and 
 leisure time in contemporary world.  It is, also, a product of disaffection of  politics and 
politicians, and  the high level of youth cynical political behaviour. The decline of youth 
support for democracy in European countries is a direct construct  of disaffection regarding 
the respect of democracy standards and mechanisms. There is a real shift from traditional 
politics of loyalty towards new choice politics or youth life-style politics.  

Key words: youth, political participation, global generation, new choice politics. 
 


