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Књига Слободана Антонића Моћ и сексуалност-Социологија геј покрета предста- 

вља монографију о геј покрету као веома значајном феномену модерног друштва који 

својим идеолошко програмским идејама, начином и организацијом деловања изазива не 

само друштвене, већ и политичке, културне и научне контраверзе, као и спорења унутар 

самог покрета, организације и програмског деловања. Унутрашње и спољашње контра- 

верзе чине геј покрет веома сложеним феноменом за систематично, методично и објек- 

тивно научно истраживање које би омогућило разумевање суштине природе геј покрета, 

његових идејних циљева, као и друштвених последица практичне реализације њихових 

циљева. Но, Слободан Антонић је показао маестралну способност да следећи социоло- 

шко антрополошки приступ (универзалне циљеве заједнице и универзалне циљеве чове- 

ка) као теоријски оквир анализе геј литературе, покаже њене оправдане захтеве, као и ње- 

не сазнајне празнине, противречности, манипулацију, скривене идеолошке циљеве и агре- 

сивне методе борбе за остварење својих идејних циљева. Поред ове вредности књига са- 

држи низ других вредности, од којих ћемо истаћи следеће: 

Друга вредност књиге огледа се у свеобухватном приступу који се креће од анализе 

организације геј покрета, метода и програма њиховог деловања, које је првобитно било 

усмерано на признање и укидање дискриминације, да би у каснијој фази било усмерено 

према дубљим друштвеним захтевима за институционалном трансформацијом брака и 

породице и захтевима за стицањем права за оснивање истополних бракова и права на 

усвајање деце. 

Трећа вредност књиге огледа се у систематичности анализе и логичној повезаности 

чињеница и ставова који не остављају ни мало сумње у објективност изнетих ставова и 

који књигу чине разумљивом и научно убедљивом. 

Четврта вредост књиге огледа се у сувереној комбинцији различитих теоријских ни- 

воа анализе који књизи дају не само сазнајну вредност и убедљивост, већ друштвено 

практичну вредност и убедљивост, дајући могућност и ширим друштвеним слојевима да 

схвате суштину проблема. 

Пета вредност књиге огледа су у коришћењу обиља различитих извора података, на- 

учних, институционалних, статистичких, медицинских, медијски, који књигу чињенично 

чине аргументованом и убедљивом. 

Шеста вредност књиге огледа се у ауторовом веома методичном излагању ставова 

са којима се не слаже, при чему се са пуно обзира односи и према ставовима са којима је 

сагласан, што књигу чини сазнајно објективном. 
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Седма вредност кљиге огледа се у доследној критичности коју је аутор изразио следе- 

ћим речима: „Определио сам се за умерени нормативни положај. Трудио сам се да изнесем 

аргументацију а тек затим своје вредносно становиште, рецимо заложио сам се за толеран- 

цију, али у њеном класичном либералном значењу[...]. Дакле као што закон не би смео да 

забрањује поједине видове сексуалности, он не би смео ни да нам намеће обавезу да их све 

једнако вреднујемо, те да такав систем вредности пропагирамо у јавним установама. 

 
Закључак 

 

Аутор је у књизи аргументовано и убедљиво показао да ЛГБТ организације у САД де- 

лују на принципима политике интересних група које користећи плурализам демократског 

деловања оснивају лобистичке организације у различитим значајним и утицајним државним 

и друштвеним инстититуцијама, које својим отвореним и инсајдерским деловањем врше 

снажан притисак на политичко законодавне структуре у спровођењу темељних друштвених 

институционалних промена према интересима ЛГБТ популације, а с друге стране мобили- 

зацијом лобистичких интересних група у научним, медијским, професионалним круговима 

стварају утисак демократске легитимности, друштвене оправданости и научно и вредносне 

заснованости својих интереса. Књига Слободана Антонића представља веома значајан на- 

учни допринос социолошком проучавању ЛГБТ покрета, његове организације, начина де- 

ловања, скривених и манифестних циљева и у том погледу представљаће незаобилазну ли- 

тературу за објективно сагледавање циљева и деловање покрета, као и за институционално 

вредносно и практично одређење према овом покрету и његовим циљевима. 
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