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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СA ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

ФУТУРОЛОШКИ АСПЕКТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ2

САЖЕТАК. Аутор истражује футуролошке аспекте глобализације имајући у виду
различите моделе историјског процеса. Он о променама пише као о
„футурошоку” постављајући при томе дилему да ли су промене инер-
ција или осмишљени концепт. Посебно истиче Тофлеров закључак који
отвара нову страницу у футурологији – изучавање опасности које до-
лазе са променама. По њему прогнозирање се остварује уз учешће
практично свих наука и то у два основна правца: истраживачком и нор-

мативном. У свом раду разматра проблем бесперспективности будућ-
ности као наставка садашњости. Идеја да се свет изгради као дуалисти-
чко друштво „златне милијарде” и масе која је експлоатисана, по њему
је врста новог фашизма. Мишљења је да је потребно наћи одговор на
питање ко ће указати на квалитативно другачију будућност и уз помоћ
којих средстава. Западна традиционална наука сматра аномалијом све
оно што не личи на њу. Таква научна парадигма пројектује конфликте,
рат и насиље, што је био случај у Југославији, Ираку, Авганистану, Ли-
бији, Сирији итд. Аутор истиче три хипотезе могућег будућег светског
поретка, при чему примећује да глобализација читаве регионе транс-
формише у неототалитарну верзију уређења које се концентричним
круговима шири на већи део света. По њему, за двојни морал и дупле
стандарде који значе безграничну слободу за себе и све супротно за
друге, одговорне су глобалне тоталитарне власти. У том контексту на
Истоку се стварају претпоставке јединственог блока који ће чинити ки-
неска, руска и индо-будистичка цивилизација. То ће бити алтернатива
агресивном Западу. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: прогноза, будућност, стратегија, цивилизација, футурошок, инерција,
глобализација, светски поредак, антиглобализам.
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2 РаM је Vримљен 3. марFа 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку РеMакције ЗXорника оMр-

жаном 1. јула 2013.
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УВОД

РазличиFи су концеVFи и моMели исFоријскоC Vроцеса. ЦелокуV-
на свеFска исFорија је MеFерминисана Xројним оXјекFивним и
суXјекFивним околносFима. То је и разлоC шFо се све може на раз-
личиFе начине инFерVреFираFи. Може се CовориFи о Vроцесима
који VреMсFављају различиFе уFоVије VоVуF комунизма иFM. Чо-
вечансFво је Vокушавало Mа VреMвиMи XуMућносF још у Mавним
временима. То се може сврсFаFи у миFолоCију, есхаFолоCију –
релиCиозно учење о „крају свеFа”, у социјалне уFоVије иFM.

У MруCој Vоловини MваMесеFоC века највише је Mошла Mо изра-
жаја свесF о CлоXалној VреFњи и аVокалиVFичним сценаријима
који су узроковани VосFојањем нуклеарноC оружја. УVраво је Fа-
Mа реафирмисан Fермин који се Vрви VуF Vојавио још 1943. CоMи-
не у раMовима немачкоC социолоCа О. ФлехFхаима који Cласи:
„ФуFуролоCија”. Он се Mанас корисFи у значењима као „учење о
XуMућносFи или исFраживање XуMућносFи, VроCнозирање” (Бе-
сFужев-ЛаMа, 2003, сFр. 1119-1120).

МноCи смаFрају Mа је имVулс за Vојаву FакозваноC фу�уроло-
шко/ .ума MаF 1960. CоMине Vојавом зXорника раMова Америчке
акаMемије наука и умеFносFи VоM VреMсеMнишFвом Д. Бела. У ње-
му је Xио најзаVаженији раM Кана Х. и Винера Е. „У сусреF 2000. Cо-
Mини”. ГоMине 1974. Vојавила се и СвеFска феMерација за исFра-
живање XуMућносFи, у коју је ушло VеFнаесF фуFуролошких орCа-
низација. Основан је и међунароMни научни ценFар „Човечан-
сFво у 2000. CоMини”. СвеMоци смо Mа је Fешко Xило шFа VроCнози-
раFи Xез разумевања каракFера савременоC MрушFва. 

ПРОМЕНЕ ИНЕРЦИЈА ИЛИ ОСМИШЉЕН КОНЦЕПТ

ТемVо живоFа и MоCађаји који све мање осFављају времена чове-
ку Mа MуXље саCлеMа и схваFи оно шFо се MоCађа око њеCа, чине Cа
неминовно несиCурним, он CуXи оријенFацију, VосFаје Vесими-
сFа, аVаFичан је и VроCоне Cа све моCуће фоXије. Први је на Fо
оXраFио Vажњу амерички фуFуролоC А. Тофлер. Он је Vрви увео у
оVFицај Vојам „фуFурошок”. РазлоCе за увођење оваквоC Fермина
овај ауFор оXјашњава слеMећим речима: „ХFео сам Mа оVишем
сFрес и MезоријенFацију, који се јављају коM љуMи VоMврCнуFих
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великој количини Vромена у веома краFком временском року”
(Тоффлер, 1997, сFр. 5). Овај ауFор Mаље смаFра Mа је уXрзавање
FемVа Vромена каракFерисFично за VослеMњих 300 CоMина и Mа
он из Mеценије у Mеценију расFе, захваFајући високоразвијене ин-
MусFријске земље, и Fо Fаквом Xрзином, Mа се не може усVосFави-
Fи аналоCија у исFорији човечансFва. Тако он каже Mа је: „ФуFуро-
шок временски феномен, VроMукF FемVа Vромена у MрушFву. Он
се јавља зXоC VриFиска нове кулFуре на сFару. То је кулFурни шок
у нашем соVсFвеном MрушFву са лошим VослеMицама, мноCо ве-
ћим неCо Vри суMару са MруCим кулFурама... Промене су се као
лавина оXрушиле на наше Cлаве, и већина љуMи уоVшFе нису
сVремни за њих” (ibid., 12). Тофлер на овај начин оFвара нову
сFраницу у фуFуролоCији – изучавање оVасносFи које Mолазе са
Vроменама. Сасвим је разумљиво шFо је он VосFао инFересанFан
за мноCе исFраживаче, а Vре свеCа за исFраживаче – чланове Рим-
скоC клуXа. АуFори VрвоC рефераFа VоMнеFоC Римском клуXу VоM
називом „Границе расFа”, меFоMом маFемаFичко-комVјуFерскоC
моMелирања, корисFили су сисFемски Vрилаз у изучавању Cло-
Xалне VроXлемаFике. Они су имали за циљ Mа исFраже VослеMице
великих оMлука које се Fичу изXора VуFа развоја човечансFва. За-
кључци Mо којих су Mошли имали су изненађујући ефекаF, неки
су Cа формулисали „Cромом из веMра неXа”, а закључили су Mа
маFеријални расF не може Mа Fраје Xесконачно. По њима, Vраве
Cранице MрушFвеноC развоја не носе само еVиFеF физичко/ неCо и
еколошко/, .иолошко/ и кул�урно/ карак�ера. ДомеF њиховоC исFра-
живања VреMсFавља и Vризнање улоCе социо-@оли�ичких фак�ора
који се морају узимаFи у оXзир Vриликом решавања CлоXалних
VроXлема. ИVак, они су оVFимисFи и смаFрају Mа ће ниво науке и
Fехнике омоCућиFи човечансFву Mа савлаMа све VреVреке. 

Римски клуX је 1977. CоMине оXјавио VеFи рефераF VоM насло-
вом: „Циљеви човечансFва” у коме је Xио формулисан концеVF
CлоXалне солиMарносFи. Они Cоворе о револуцији све�ске соли�ар-
нос�и и формирању новоC /ло.ално/ е�носа. Такав моMел VреFVо-
сFавља CлоXалну XезXеMносF јер ће VресFаFи Fрка у наоружању.
Они VреMвиђају Mа ће се CлоXално решиFи VроXлем неMосFаFкa
хране, као и конFрола коришћења енерCеFских и сировинских
ресурса. По њима, CлоXални развој ће XиFи оријенFисан на квали-
FаFивни расF. Овај VројекаF у коначном оXлику VоMразумева е�и-
чку револуцију и формирање о@ш�ељу�ско/ морала. 

ЈуXиларни, MесеFи рефераF РимскоC клуXа „МаршруFе које во-
Mе у XуMућносF” Vојавио се 1980. CоMине. У Fом рефераFу елаXори-
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ран је моMел XуMућеC свеFскоC VореFка који се заснива на коеCзи-
сFенцији различиFих кулFура, релиCија и начина живоFа. ПосеX-
но је исFицан социјални VроXлем. Они су афирмисали неоVхоM-
носF конверCенције различиFих Vа и суVроFних MрушFвених си-
сFема. МеђуFим, VринциV Fзв. „CруVне сараMње” заузимао је ва-
жно месFо у рефераFу, навоMећи VриFом Mа свако може Mа живи у
MрушFву које му се свиђа али Mа на Fај начин може и Mа осFане из-
ван виMноC Vоља. ОчиCлеMно Mа се њихово VреMвиђање осFварује.
Земље које желе Mа VосFану чланице ЕвроVске уније морају Mа се
VрилаCоMе „CруVној” сараMњи иначе ће XиFи изоVшFене, шFо у
окружењу у каквом, на Vример, живи СрXија не Mоноси VовласFи-
це, већ наVроFив, велика искушења и сFаCнацију. ИсFиниFосF
оваквих закључака је VоFврMило време. ИнFересанFно је Mа је А.
Печеј у својој књизи „СFо сFраница за XуMућносF” Vисао: „Какву
XуMућносF сFвориFи? Нема никаквоC смисла измишљаFи саврше-
но-незамисливу XуMућносF. БуMућносF FреXа Mа XуMе не само Mо-
сFојно Vроживљена неCо и реализована на најXољи моCући на-
чин. МноCо је лакше оMреMиFи које су варијанFе XуMућносFи не-
моCуће, или рећи које оM њих никаMа не Xисмо желели Mа виMи-
мо, неCо оMреMиFи XуMућносF која је исFовремено и реална и же-
љена” (Печчеи, 1984, сFр. 39).

УVраво у Fоме је и највећа VоFешкоћа. Чак је и лиFераFура Mва-
MесеFоC века уоXличила нови жанр VоM уFицајем CранMиозних
MосFиCнућа у оXласFи науке и Fехнике. МеђуFим, ни @ос�мо�ер-
нис�ичка фан�ас�ика није моCла Mа VреMвиMи MоCађаје и оFкрића
Mо којих ће се Mоћи у VослеMња Mва века. Нико није VреMвиMео ну-
клеарно оружје, а VоFом расVаM СовјеFскоC Савеза; Vојаву Fелеви-
зора, комVјуFера, инFернеFа, моXилноC Fелефона и сл. Такође ни-
ко није моCао Mа наслуFи Mа ће се оCроман Xрој земаља, кулFура и
нароMа FрансформисаFи у CлоXалну целину. ЉуMи који живе на
разним конFиненFима, у релаFивно краFком временском року,
сFуVају у економске, VолиFичке оMносе. Неки Fо чине и VроFив
своје воље. Тако је, на Vример, VознаFи фанFасFа А. Кларк навео
речи VреMсеMника асоцијације Vроизвођача кочија у Великој
БриFанији: „ТреXа XиFи XуMала и VорицаFи Mа је VреM ауFомоXи-
лима XлисFава XуMућносF. Али FреXа XиFи још већа XуMала и VреF-
VосFавиFи Mа ће ауFомоXил имаFи неки уFицај на FрCовину
коњима и кочијама” (Кларк, 2004, сFр. 8).

ОчиCлеMно Mа овај Vроизвођач није моCао Mа VреMвиMи XуMућ-
носF VошFо је изнео мишљење о Fоме Mа ауFомоXил неће уCрози-
Fи FрCовину коњима и кочијама. Тешко је уVочеFку Xило VреMви-
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MеFи колико ће ауFомоXилска инMусFрија наVреMоваFи и Mа ће
ауFомоXил XиFи MосFуVан већини љуMи. Данас се мало ко усуђује
Mа VроCнозира развој FехнолоCије и у нареMних MесеF CоMина. Та-
кав сFав није каракFерисFичан само за VреMсFавнике науке или
Xизниса већ је он VрисуFан у CоFово свим сферама живоFа. КаMа
су у VиFању Fермини: „VреMсказање” и „VреMвиђање” XиFно је
указаFи на њихову VринциVијелну разлику. Тако је А. Б. ВеXер на-
Vисао: „Ми не можемо знаFи XуMућносF у неком аVсолуFном
смислу, али можемо VреMвиMеFи вероваFне VослеMице Vроцеса
које VраFимо и FенMенција у назирућој XуMућносFи... То нам омо-
Cућава Mа Cоворимо о алFернаFивним варијанFама и моMелима
развоја. ПреMвиђање се ослања на знање саMашњосFи које је неоV-
хоMан услов VолиFичкоC изXора како Xи се VракFично Mеловало”
(ВеXер, 2003, сFр. 150).

Овакав Vрилаз у разумевању XуMућносFи и моCућносFи VреM-
виђања свело је фуFуролоCију на VракFичнију Fерминолошку оM-
реMницу – VроCнозирање. Оно се осFварује уз учешће VракFично
свих наука и Fо у Mва основна Vравца: ис�раживачком и норма�ив-
ном. ИсFраживачко VроCнозирање Vолази оM савремене сиFуаци-
је Fражећи моCуће VуFеве развоја у XуMућносFи, оMређујући Vро-
Xлеме, моMеле иFM. ШFо се Fиче нормаFивноC Vравца, он Vолази –
оM заMаFих циљева (нормаFивно уFврђених XуMућих Mешавања)
Vрема савременом Mеловању. Такво VроCнозирање VослеMично
Vоказује које оVераFивне заMаFке FреXа извршиFи Mа Xи се сFиCло
Mо сFраFешких циљева. Као Vример нормаFивноC VроCнозирања
моCу се навесFи велики социјални VројекFи или разраMа и осFва-
ривање ПроCрама освајања космоса. 

ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋА БУДУЋНОСТ КАО НАСТАВАК 
САДАШЊОСТИ?

Велики Xрој исFраживача смаFра Mа се може CовориFи о XесVер-
сVекFивносFи XуMућносFи као нас�авка са�ашњос�и. Они су ми-
шљења Mа је криза захваFила чиFаву заVаMну кулFуру и MрушFво,
све Cлавне инсFиFуције. То је криза умеFносFи и науке, филозо-
фије и релиCије, Vрава и морала, начина живоFа. Даље, они сма-
Fрају Mа је на Mелу криза социјалне, VолиFичке и економске орCа-
низације укључујући Fу и Xрак и VороMицу. ДруCим речима, у
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кризи је и сам живоF. Све се Fо VриVисује ЗаVаMу, или како Fо фу-
Fуролози формулишу – CлоXалној кризи каVиFализма. 

СвеF се налази у кризи. ПреMсFоји му Fежак заMаFак Fражења
VуFева изласка из ње. То неће XиFи моCуће Xез револуционарних
Vромена. Већ је Vримећено Mа ова еVоха није о.ично револуционар-
на јер је Mошло Mо меFаморфозе целокуVне љуMске исFорије. Све
је у VреисVиFивању. Сам свеF је у фази Fрансформације која VоM-
разумева FекFонске Vоремећаје. У Fом смислу VослеMице ће, Vо
мноCима, XиFи MрамаFичније оM оних које су за соXом осFавиле
Француска и Бољшевичка револуција. И не само Fо: Fешко је, ако
не и немоCуће, VреMвиMеFи Mо чеCа ће све Fо MовесFи. ЗаFо су и за-
Mаци моMерних исFраживача комVлексни. 

Начин на који се осFварују Vромене у савременом свеFу не мо-
же оXезXеMиFи човечансFву XуMућносF. Пре ће Mоћи Mо самоуни-
шFења, ако не Mође Mо измене VринциVа у свим сферама живоFа.
ИMеја Mа ће VривилеCована мањина осFвариFи аVсолуFни и ко-
начни усVех суXјекFивне CлоXализације Fакође је VоM знаком Vи-
Fања. Земље – лиMери, саможиво, снаCом силе Vрисвајају MосFиC-
нућа CлоXализације за сеXе, а све VроXлеме осFављају осFаFку све-
Fа. Такав сценарио, свакако, MовоMи Mо свеFске каFасFрофе и Cло-
Xалне MеCраMације. МеђуFим, колико CоM мислиле Mа су неMоMир-
љиве, земље – лиMери ће сFраMаFи зајеMно са осFалима. ОXјекFив-
но све Fо Vроизлази из сушFине лиXералноC каVиFализма. ЗаVаM
већ не може Mа VоFчини Азију економски, а самим Fим ни Mа Mик-
Fира своје услове војним среMсFвима. То значи Mа Fако замишље-
на CлоXализација није моCућа. СвеFска цивилизација FреXало Xи
Mа VоMразумева неку врсFу коалиције кул�ура, CMе Xи свака кулFу-
ра сачувала своју ориCиналносF. ОXавеза је мислећих љуMи Mа са-
чувају човечансFво слеVоC VарFикуларизма. ДруCим речима, не
може се VриVисиваFи сFаFус човечансFва јеMној раси, кулFури
или MрушFву. У Fом смислу, јеMинсFвени начин живоFа није мо-
Cућ, заFо и Mолази Mо свеFске кризе каVиFализма који све више
слаXи заVаMну цивилизацију и њене моCућносFи Mа MикFира сво-
је услове MруCим цивилизацијама.

ИMеја Mа се свеF изCраMи као MуалисFичко MрушFво „злаFне ми-
лијарMе” и масе, која је ексVлоаFисана оM Fе милијарMе, VреMсFа-
вља неку врсFу новоC фашизма, само шFо саMа није реч о нацио-
нал-социјалис�ичком већ о ин�ернационално-социјалис�ичком фа-
шизму. У своју расу нови фашисFи – CлоXалисFи Vримиће ЗаVаM и
Fзв. „VроMајну елиFу” MруCих земаља. Према оценама сFручњака,
анFиамеричка расVоложења ће се VојачаваFи CоFово у целом све-
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Fу Vа чак и у ЕвроVи. То значи Mа не VосFоје никакве Cаранције Mа
неће XиFи нових VоFреса на VланеFи. МноCи амерички чиновни-
ци, укључујући и минисFре, Mају изјаве о вероваFносFи нове Fра-
CеMије која може Mа заMеси свеF. ОчиCлеMно је Mа не може XиFи
слоXоMан нароM који уCњеFава MруCе нароMе. Њему је VоFреXна
снаCа Mа Xи вршио VриFисак на MруCе нароMе, а на крају крајева,
све се Fо враћа као XумеранC VроFив њеCа самоCа. Не моCу свеFски
олиCарси MикFираFи услове и Vравце развоја свеFа. НаVросFо, Mи-
намичан развој економије је у различиFим земљама које имају
оCромне економске и љуMске VоFенцијале. По мноCим VроCноза-
ма, у које сVаMа и она америчких сFручњака – Mа ће кроз 50 CоMина
оXим економије Кине, ИнMије, Бразила и Русије XиFи Mалеко већи
оM Mанашње „велике сеMморице” (САД, ЈаVан, Немачка, Францу-
ска, Велика БриFанија, КанаMа и ИFалија). Они VреMвиђају Mа ће
2033. CоMине ИнMија XиFи Fрећа економска сила свеFа, Vосле Кине
и САД. Све су Fо разлози зашFо ЗаVаM не може Mа реализује Cло-
Xалну сFраFеCију развоја човечансFва и Vреузме на сеXе XуMућ-
носF цивилизације. 

Из шемаFскоC Vриказа MаFоC на слеMећој сFрани може се виMе-
Fи Mа XуMућносF није моCућа као VроMужеFак Vраксе саMашњосFи.
ДруCим речима, она није моCућа на VринциVима саMашњеC ус-
FројсFва свеFа. ПоFреXна је нова меFоMолошка основа у FраCању
за новим Vравцима и VуFевима развоја. НажалосF, суXјекFивни
CлоXализам зајеMно са VосFмоMернисFичким концеVFом свеFа
разрушио је и меFоMолошке VрисFуVе развиFка свеFске цивили-
зације. По нашем мишљењу, VоFреXно је оMCовориFи на Xар Mва
VиFања: 1. Ко ће указаFи на квалиFаFивно MруCачију XуMућносF?
2. Уз Vомоћ којих среMсFава и VроцеMура ће се оMређиваFи XуMућ-
носF човечансFва? 

Данас је, као влаMајући, засFуVљен маFеријалисFичко-норма-
Fивни Vрилаз у меFоMолоCији. То MруCим речима значи Mа мањи-
на има намеру Mа VриваFизује XуMућносF, а Mа неVрилаCоMљиве
лиши исFе. ОFкривање квалиFаFивно MруCачије XуMућносFи вр-
ши се на ушFрX Vонижене већине. Тако се Vојављује VараMокс Mа
су VрилаCоMљиви „оFкривачи” XуMућносFи, а Mа уCњеFена већина
није нашла своје месFо ни у саMашњосFи. ОMаFле и Vроизлази
VроFивуречносF �еорије @ос�мо�ернизма: с јеMне сFране, она Fре-
Fира исFоријски Vроцес као Vрикључивање заосFалих земаља За-
VаMу, Mок, са MруCе сFране, Xави се XесVерсVекFивношћу њихове
жеље Mа сусFиCну ЗаVаM. ОXјекFивно, MуCорочна VроCносFичка
Fеорија FреXа Mа нађе MруCачији ослонац у оMносу савременосFи
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и FраMиције. ТраMиција није Vовезана са весFернизацијом и њу
каракFерише као Vрво - морална свес� и као MруCо – нова научна
слика све�а: класични MеFерминизам је у Vриличној мери VоFис-
нуF. ШFа Fо значи? Са Vозиције класичноC MеFерминизма све Vо-
јаве у VрироMи и MрушFву су узрочно условљене и оXјекFивно за-
кономерне. То је начин Mа се саMашњосF оMражава на XуMућносF,
оMносно вуче ниF из VрошлосFи у XуMућносF. 

ЗаVаMна FраMиционална наука све оно шFо не личи на њу смаFра
аномалијом, оMносно VаFолошким MрушFвом. Таква научна Vа-
раMиCма VројекFује конфликFе, раF, насиље, шFо је Xио случај у
ЈуCославији, Ираку и мноCим MруCим земљама. Да Xи се Mошло Mо
нормализације у оMносима, за Fо VосFоји само јеMан излаз – Vро-
мениFи VараMиCму. Као извор иMеја које моCу Fу VараMиCму Mа за-

СЛИКА 1: ГЛОБАЛНА КРИЗА СВЕТСКОГ КАПИТАЛИЗМА (ЛУКАШЕВИЧ, 2006, СТР. 349)
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мене јесу иMеје исFочних кулFура. Тако исFочна муMросF заXра-
њује VроцеMуре које изузимају сFвари из конFексFа. ДруCим ре-
чима, она Vромовише космичку хармонију. За њу је .ри/а о о@ш�ем
услов свакоC Mеловања. ЗаFо је VрироMни екосисFем Mужан Mа ис-
Vуни улоCу врховноC законоMавца за сваку VроизвоMну Vраксу.
Уважавање VараMиCме „цивилизација – VрироMа” омоCућиће За-
VаMу Mа изXеCне каFасFрофу. 

ВаријанFе узајамних оMноса и уFицаја различиFих цивилиза-
ција Fема су мноCих исFраживача који се Xаве фуFуролоCијом. Та-
ко VосFоји неколико концеVција које су разрађиване како Xи се
VреMвиMела XуMућносF. ЈеMна оM најважнијих јесFе концеVција
@ланске рас@о�еле и @рерас@о�еле живоFно важних ресурса Vлане-
Fе, заFим концеVција Fзв. неви�љиве руке �ржиш�а, или како Fо
неки још формулишу �ржишно/ фун�амен�ализма. ЗаFим концеV-
ција с�рук�урно/ @реуређења и финансијске с�а.илизације како Fо
земље заVаMа схваFају: аMаVFација сеCменаFа свеFске економије
VоFреXама CлоXалноC FржишFа. Све се више Cовори о концеVцији
ново/ ре/ионализма који не значи нишFа MруCо Mо нео@ро�екциони-
зам. СFраFеCија „злаFне милијарMе” VреMвиђа расF XоCаFсFва на
рачун MруCих реCиона VланеFе. Увелико се форсира концеVција
суVер развоја која је MирекFно Vовезана са војно-инMусFријским
комVлексом, шFо VоMразумева и XуџеFска Vреливања. Економис-
Fи VреMвиђају Mа ће се у XуMућносFи мораFи Vрећи на акFивно
реCулисање FржишFа Mа Xи се сVречиле економске кризе.

ВесFернизација, и VореM FоCа шFо у неким случајевима за крај-
њи ефекаF има и зXлижавање нароMа, изазива Mиференцијацију
великих свеFских цивилизација и Mржава. Неке незаVаMне циви-
лизације Vоказују жилавосF и Mоживљавају ренесансу, Mолази Mо
Mиференцијације, али не Vо заVаMном моMелу већ Vо моMелу који
је суVроFан њему. Тако се MоCађа Mа се вреMносFи весFернизације
VроVушFају кроз сиFо соVсFвене цивилизацијске вреMносFи и Fа-
ко Mолази Mо јеMинсFвеноC искусFва које VоMразумева свој моMел
развоја. На Fај начин ЗаVаM Mоживљава својеврсни Vораз. То је
случај са ЈуCоисFочном Азијом и ИсFоком уоVшFе. НезаVаMне ци-
вилизације су Mовеле у сумњу VреимућсFва вреMносFи ЗаVаMа.
ПараMиCмаFично је VосFало Mа нијеMна земља која је слеVо слеMи-
ла весFернизацију није оM FоCа имала корисFи. ВесFернизација
лишена социокулFурних вреMносFи MруCих цивилизација VосFа-
је сFерилна, неконсFрукFивна, а самим Fим и оVасна Vо MруCе ци-
вилизације. Економија мноCих земаља VроCлашава се заVаMним
каVиFалом. Таква је сиFуација у ЛаFинској Америци која је VоM
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силним VрозаVаMним уFицајем. Земље ЛаFинске Америке изCу-
Xиле су своје цивилизацијске вреMносFи и Fако је насFао вакум
националних иMеја. Но и VореM FоCа, оне никаMа нису Mо краја
VрихваFиле менFалиFеF ЗаVаMа. Тако је ЛаFинска Америка са јеM-
не сFране @олуза@а� а са MруCе За@а�. Ова конFроверза је VараMиC-
маFична и за јеMан Xрој афричких земаља. ИзCлеMа Mа мисао коју
је изрекао ВлаMимир ВернаMски Mа „ми Mанас живимо у Vрелаз-
ном VериоMу, каMа оCроман Mео човечансFва није у моCућносFи
Mа исVравно суMи о ономе шFа се Mешава” (ВернаMски, 2012, сFр.
383) и Mаље важи.

КаMа незаVаMни цивилизацијски механизми јеMноC Mана Vро-
раMе као израз зрелосFи, Vојавиће се суVроFне FенMенције – оMXа-
цивање заVаMноC искусFва. Како иначе оXјасниFи саMашњи Vро-
цваF левичарских иMеја у ЛаFинској Америци (Vојава Чавеза, Ече-
варије иFM.)? 

У VочеFку весFернизације, елиFе исламских земаља нису Vока-
зивале оFVор (Турска, ЕCиVаF, Алжир). МеђуFим, није све у оXез-
Xеђењу комфора елиFи, Vа чак ни економским реформама. Ве-
сFернизација је Vочела Mа руши основе FраMиционалних вреMно-
сFи ислама. Као VослеMица FоCа наCло је Vочео Mа расFе исламски
фунMаменFализам, а VонеCMе и енFузијазам нароMних маса
(Иран). ДруCим речима, аCресија коју сVровоMи ЗаVаM не осFаје
Xез оMCовора. Чак се и на FериFорији националних заVаMних Mр-
жава MијасVора незаVаMних цивилизација не асимилује, оMносно
не VоисFовећује се са коренима нове нације. Оне усVевају Mа сачу-
вају свој језик, кулFуру, националну свесF. У Fоме се оCлеMа снаCа
MуховноC начела исFочних цивилизација, и на неки начин, њихо-
ва суVериорносF у оMносу на ЗаVаM. 

ТРИ ХИПОТЕЗЕ МОГУЋЕГ БУДУЋЕГ СВЕТСКОГ 
ПОРЕТКА

УVрављање фуFуролошким асVекFима CлоXализације VоMразу-
мева анFициVирање мера које ће омоCућиFи VерсVекFиву CлоXа-
лизацији. То најXоље илусFрује слеMећи Vриказ:
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„Данас у свеFу 150 милиона љуMи живи у расејању. СиFуацију са
миCрацијом у евроVске земље каракFеришу слеMеће цифре: Mанас
9% сFановнишFва Немачке нема немачки Vасош, у земљи живи 7,4
милиона сFранаца. Међу Mецом оM 6 CоMина које су се роMиле у Fој
земљи сFранаца је 87%. ОM 8,8 милиона сFановника ШвеMске 1,7 ми-
лиона су сFранци. После ДруCоC свеFскоC раFа 40% новорођене Mеце
су Mеца имиCранаFа, у Mанашње време је већ леCализовано 2,5 ми-
лиона афроазијаFа. МноCе националне MијасVоре живе у консоли-

СЛИКА 2: МЕТОДОЛОШКА ПОЗИЦИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА ПРАВАЦА 
И ПУТЕВА РАЗВОЈА ЧОВЕЧАНСТВА (IBID, 355)
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Mованим скуVинама и временом Vокрећу неосноване захFеве оM
земље Mомаћина за самооVреMељење” (ibid., 361).

Све су Fо VроXлеми који ће се у XуMућносFи заошFраваFи, мењаFи
MемоCрафску слику ЗаVаMа и неизXежно MовесFи Mо мноCих Fур-
Xуленција које ће имаFи за резулFаF несFаXилносF чиFавих ре-
Cиона. Тако „ови ’сVонFани’ оXлици миCрације Mовели су Mо Vо-
лиFичкоC аларма заFо шFо указују на Fо Mа су националне Mржаве
изCуXиле конFролу наM својим Cраницама, а Fиме и наM аMмини-
сFраFивним уVрављањем FериFоријом и VоVулацијом VоM њихо-
вом јурисMикцијом. Такође је вероваFно Mа се ови оXлици смаFра-
ју VосеXно VроXлемаFичним с оXзиром на чињеницу Mа VоMразу-
мевају имиCранFе из ТрећеC свеFа. У САД узрок аларма Xио је Vо-
већан Xрој илеCалних имиCранаFа из Мексика. У сFвари, ресFрик-
ције у VоCлеMу уласка Мексиканаца у земљу никаMа се нису
сFрикFно сVровоMиле и амерички VослоMавци су за мало Vлаћене
VољоVривреMне Vослове MуCо корисFили неквалификовану раM-
ну снаCу своC јужноC сусеMа. МеђуFим, уCлавном зXоC VоCоршаних
услова у КариVском заливу, оM 70-Fих CоMина Vовећава се оXим
илеCалне имиCрације у овом реCиону” (Неш, 2006, сFр. 231).

С Vравом мноCи VосFављају VиFање како ће Fо XиFи у XуMућно-
сFи? Ако се Fежи свеFској Mржави, како на Vример Мексико учи-
ниFи Vривлачним за соVсFвене Cрађане. СушFина је у Fоме Mа не-
развијене земље XуMу VомоCнуFе оM развијених и Fако CлоXалну
Mржаву учине Vожељном за све. Чак и сFрасни VоXорници свеFс-
ке Mржаве немају Vрави оMCовор на ово VиFање. Није случајно Џо-
зеф С. Нај VримеFио Mа VосFоји мањак MемокраFије у CлоXализа-
цији. Наиме „на VиFање како неоVхоMне CлоXалне инсFиFуције
VомириFи са MемокраFском оMCоворношћу, нема јеMноC јеMиноC
оMCовора. ВисокосFручне орCанизације су можMа у сFању Mа своју
леCиFимносF извеMу из саме своје MелоFворносFи. Али, шFо се ви-
ше нека инсFиFуција Xави оVшFим вреMносFима, релеванFнија
VосFаје њена MемокраFска леCиFимносF. ЉуMи који су заXринуFи
за MемокраFију FреXа озXиљније Mа размисле о нормама и Vроце-
Mурама за влаMавину CлоXализације. Ни Vорицање VроXлема, ни
VреVушFање MемаCозима на улицама Fо неће учиниFи” (Нај, 2003,
сFр. 302).

ГлоXализација, очиCлеMно, чиFаве реCионе све више Fрансфор-
мише у неоFоFалиFарну верзију уређења. Оно се конценFричним
круCовима шири на већи Mео свеFа. Данас се Vокрећу Fри хиVоFе-
зе моCућеC XуMућеC свеFскоC VореFка. Прва хиVоFеза се Fиче ан-
�и/ло.алис�а. Они FврMе Mа је циљ нових „власника” VланеFе –
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свеFска влаMа. По њима, Fо није нишFа MруCо Mо елиFни клуX ме-
ђунароMне XирокраFије и олиCархије. Они никоме не оMCоварају
за своје VосFуVке и у Fом конFексFу не оMCоварају ни VреM нацио-
налним власFима. АнFиCлоXалисFи су јеMноCласни у својој Vро-
Cнози Mа ће се Fзв. нова класа сасFојаFи оM корум@иране међунаро�не
.ирокра�ије и оли/арха �ранснационалних ком@анија. 

ИнFересанFна је MруCа варијанFа у којој се Cовори о VосFојању
Fзв. @аралелно/ све�а. ПроCноза је Mа ће се олиCарси залаCаFи за на-
ционалне �ржаве. Ова конFроверза Vроизлази из њиховоC инFере-
са Mа Fе Mржаве корисFе као своје усFанове, а чланове влаMа као
своје менаџере. 

Трећа варијанFа VоMразумева VосFојање ауFориFарних и Mе-
сVоFских режима. СвеFској елиFи више оMCовара Mа има Vосла са
корумVираним MесVоFима неCо са MемокраFском револуцијом
маса. 

Из свеCа Cоре навеMеноC може се закључиFи Mа VерсVекFива Xу-
MућеC свеFа није заснована на VринциVима, већ је везана за инFе-
ресе који су Vрилично онесVокојавајући. 

Овако VосFављен VроXлем VоMразумева XорXу за власF нација
VроFив инFернационалне елиFе. ЈеMан цивилизацијски иMенFи-
FеF искључује неуFралносF у оMносима са MруCим цивилизација-
ма, јер она означава неVосFојање XуMућносFи за Fу цивилизацију.
НароM који нема сVосоXносF ни слоXоMу Mа разликује VријаFеље
оM неVријаFеља, VресFаје Mа VосFоји као нација и као VолиFички
енFиFеF. Данас је сазрела оXјекFивна неоVхоMносF Mа се VресFане
са јеMноVоларним уFицајем заVаMне цивилизације на све осFале. 

ЗаFо се VосFавља VиFање: „ЗашFо елиFе иCноришу знакове уVо-
зорења и чекају VреMуCо? ЗаFо шFо VриVаMају Fрећој или чеFврFој
Cенерацији која је на власFи у ери иMеолоCије коју засFуVају. Ни-
шFа им у њиховом оXразовању није моCло указаFи на VосFојање
неких MруCих моCућносFи. Они се уисFину не сећају MруCих моCу-
ћих изXора. Они верују Mа су и сами VроизвоM неизXежносFи. Они
немају VракFичноC искусFва с MруCим VрисFуVима. И сFоCа, Mок
се званични Mискурс вођсFва у VослеMњим CоMинама CлоXализа-
ције врFео око ризика и инMивиMуализма, у сFварносFи смо има-
ли јеMно Vасивно, слаXашно руковоMсFво, Xез искусFва с VоMи-
вљалим свеFом. Класична социјална анализа ово чесFо оVисује
као MеCенерацију” (Сол, 2011, сFр. 347-348).

ОчиCлеMно је Mа Џон РалсFон Сол VроXлеме на које наилази
CлоXализација не виMи у кризи која се MоCоMила 2008. CоMине, већ
VроXлем Fражи у самом концеVFу моMела, или шFо је још Vара-
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MиCмаFичније он CлоXализацију смаFра неVоузMаном Fамо CMе је
иMеолоCија увек Vреча оM сFварносFи. На овај начин нијеMна се оM
Fри навеMене хиVоFезе не може смаFраFи релеванFном јер на-
VросFо VринциVи се иVак моCу временом изCраMиFи, јер ће у су-
Mару са сFварношћу неко мораFи Mа их осмисли. 

ОТПОР ДВОЈНОМ МОРАЛУ И ДУПЛИМ 
СТАНДАРДИМА

Појава НовоC ИсFока као CеосFраFешкоC иCрача, Fу се Vре свеCа
мисли на Кину, омоCућила је свеFу Mа размишља о оFVору весFер-
низацији. Тај оFVор VоMразумева усVосFављање јеMнакоC Vрава
на развој за све нароMе, Vризнавање MосFојансFва за сва MрушFва
и кулFуре, неуFрализацију MвојноCа морала, MуVлих сFанMарMа
(XезCраничну слоXоMу за сеXе и све оXрнуFо за MруCе), неуFрали-
зацију Vокушаја Mа се узурVирају универзални VринциVи слоXо-
Mе и оMCоворносFи, VреMуVређење FехнолоCије сFварања XезCра-
ничне и ником оMCоворне CлоXалне FоFалиFарне власFи. 

ОчиCлеMно је Mа суMXина савременоC свеFа зависи оM чињенице
хоће ли ЗаVаM умеFи Mа умири соVсFвену аCресију. ПосеXне се на-
Mе Vолажу у ИсFочну Азију. Разлози за Fо леже у Fоме шFо ИсFок
нуMи више моралносFи, MуховносFи, VрироMносFи, и свеCа шFо је
Vримамљиво за свакоC човека VонаосоX. Свесни смо чињенице Mа
се у ИсFочној Азији сукоXљавају међу соXом Mва ИсFока: ус@ешан
који је сачувао цивилизацијску самоXиFносF и ИсFок коме Fек
VреMсFоји XорXа за Fу врсFу самосFалносFи. На ИсFоку се сFварају
VреFVосFавке јеMинсFвеноC Xлока коCа ће чиниFи кинеска, руска
и инMо-XуMисFичка цивилизација. То ће XиFи алFернаFива аCре-
сивном ЗаVаMу. На ИсFоку ће Mоћи Mо велике реформе (оXнавља-
ње FраMиције, кулFуре, науке, FехнолоCије). У Fом случају, Vоље
XорXе ће VосFаFи не само економија неCо и Mуховно, кулFурно и
релиCиозно начело цивилизације. СFвориће се VаFриоFска Xур-
жоазија а не комVраMорска – VроMајна. АзијаFско чуMо није Vрои-
зашло заFо шFо су они Vошли VуFем заVаMних VреVорука, већ за-
Fо шFо су кренули у суVроFном Vравцу оM њих. Ове земље су VоM
уFицајем конфучијанске кулFуре сFвориле VосеXан FиV саверме-
не MемокраFије са „исFочним лицем”. Она VоMразумева „меко”
VолиFичко мишљење и нову Fерминолошку оMреMницу – у@ра-
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вљачку �емокра�ију, или како је неки још називају с�ро/а �емокра-
�ија.

СвеMоци смо Mа ИсFок већ MемонсFрира жилавосF и Mоживљава
ренесансу. Земље Азијско-ТихоокеанскоC реCиона већ су изазов
за аCресију ЗаVаMа и усVевају Mа MемонсFрирају сVосоXносF су-
VроFсFављања униVоларном свеFу. ПреFенMенF за лиMера MруCоC
Vола, свакако је Кина. По војном VоFенцијалу, Кина већ заузима
Fреће месFо у свеFу (Vосле САД и Русије). И VореM FоCа шFо се није
изменило MрушFвено уређење Кине – у њој влаMа MемокраFска
MикFаFура нароMа заснована на савезу раMничке класе и сеља-
шFва VоM руковоMсFвом КомунисFичке VарFије Кине – све Fо није
смеFало Кини Mа Vо Mевизним резервама и MирекFним инвесFи-
цијама заузме MруCо месFо у свеFу. У Fом свеFлу се може Vосма-
FраFи и моCућносF VосFојања XиVоларноC свеFа. ШFа је најXоље за
СрXију у Fаквим условима? Положај националне Mржаве у CеоVо-
лиFици оMређује се каракFерисFикама њеноC економскоC разво-
ја, квалиFеFа сFановнишFва, војне моћи, социјалне сFаXилносFи,
чврсFине инFернационалних веза, сFеVеном уFицаја у међуна-
роMним инсFиFуцијама, као и улоCом у формирању MуховноC Xо-
CаFсFва човечансFва. ГеосFраFешки CлеMано, уме�нос� у@рављања
развојем �ржаве на .ази националних ин�ереса VоMразумева акFиви-
рање социјално-економскоC, VолиFичкоC и VрироMноC VоFенци-
јала као и цивилизацијских Mуховно-моралних вреMносFи. У ос-
нови формирања националне CеосFраFеCије лежи очување Vоли-
FичкоC и економскоC суверениFеFа, национална XезXеMносF, ак-
Fивно учешће у међунароMној VоMели раMа иFM. Да Xи се све Fо Vо-
сFиCло VоFреXно је разумеFи CеоVолиFичку сFраFеCију MруCих зе-
маља и на основу FоCа CраMиFи своју. СрXија, колико CоM Xила ма-
ла, расVолаже CеоVолиFичким VоFенцијалом који јој може
оXезXеMиFи MосFојно месFо у свеFском MрушFву. НажалосF, она
још увек чека на разраMу и Mоношење националне сFраFеCије. Не-
сFаXилносF Mанашње CеоVолиFичке сиFуације MовоMи Mо Vроме-
на у свеFу. То захFева оM националне Mржаве Mа Xрзо реаCује. Ср-
Xија формулише своју националну сFраFеCију и VоисFовећује је
са циљем уласка у ЕвроVску унију. Разлози за Fо су оXјекFивне и
суXјекFивне VрироMе. У оXјекFивне сVаMа чињеница Mа су земље у
окружењу већ чланице ЕвроVске уније. МеђуFим, заXоравља се Mа
је, Xез оXзира на Fу чињеницу, СрXија на Cраници евроVске и
исFочне кулFуре, шFо је за формулисање националне иMеје оFе-
жавајућа околносF. У разлоCе суXјекFивне VрироMе сVаMа „Vрива-
Fизација” оM сFране власFи националних инFереса и иCнорисање
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науке (САНУ) Vри оMређивању CеоVолиFичких VриориFеFа Ср-
Xије. 

ЗАКЉУЧАК МноCо је ауFора који су заслужни за формирање MисциVлине која
Cласи: ФуFуролоCија. Међу њима се VосеXно изMваја амерички
фуFуролоC А. Тофлер. Он је схваFио Mа велика количина Vромена
у краFком временском року MовоMи Mо сFреса и MезоријенFације
и Mа се Fо јеMносFавно може формулисаFи Fермином: ФуFуро-
шок. Римски клуX је 1977. CоMине формулисао концеVF CлоXалне
солиMарносFи и изнео VреMвиђање о CлоXалном решавању Vро-
Xлема несFашице хране у XуMућносFи. ИсFи клуX у MесеFом рефе-
раFу „МаршруFе које воMе у XуMућносF” 1980. CоMине елаXорира
моMел XуMућеC свеFскоC VореFка. Они VреMвиђају Mа свако може
Mа живи у MрушFву које му се свиђа, али Mа на Fај начин може Mа
осFане изнаM виMноC Vоља. Тако је и А. Б. ВеXер VримеFио Mа не
можемо знаFи XуMућносF у неком аVсолуFном смислу, али може-
мо VреMвиMеFи вероваFне VослеMице Vроцеса које VраFимо. ОFу-
Mа се фуFуролоCија чесFо своMи на VракFичнију Fерминолошку
оMреMницу – VроCнозирање. Дилему Mа ли је моCућа XуMућносF
као насFавак саMашњосFи мноCи су исFраживачи Vокушали Mа
разреше. СвеF се налази у кризи. ПослеMице су MрамаFичније оM
оних које су за соXом осFавиле Француска и Бољшевичка револу-
ција. ШFо је најCоре CоFово је немоCуће VреMвиMеFи Mо чеCа ће све
Fо MовесFи. ЗаFо су и заMаци моMерних фуFуролоCа комVлексни.
ИMеја Mа се свеF изCраMи као MуалисFичко MрушFво „злаFне мили-
јарMе” и масе која је ексVлоаFисана оM Fе милијарMе, VреMсFавља
неку врсFу новоC фашизма. ОчиCлеMно је Mа не моCу свеFски оли-
Cарси MикFираFи услове и Vравце развоја свеFа, Vа је закључак Mа
XуMућносF није моCућа као VроMужеFак Vраксе саMашњосFи. По-
FреXна је нова меFоMолошка основа у FраCању за новим Vравцима
и VуFевима развоја. У Fом конFексFу Xи и СрXија FреXало Mа Vо-
Fражи свој VуF. Данас, нажалосF, мањина има намеру Mа Vрива-
Fизује XуMућносF, а Mа неVрилаCоMљиве лиши исFе. Све се више
Vише о концеVцији Vланске расVоMеле и VрерасVоMеле живоFно
важних ресурса VланеFе. ЗаCоворници Fе иMеје су амерички сFра-
Fези и CеоVолиFичари. Све се више Cовори о концеVцији новоC ре-
Cионализма који, ако се Xоље саCлеMа, није нишFа MруCо Mо нео-
VроFекционизам. ПроXлем весFернизације свеFа изазива Mифе-
ренцијацију великих свеFских цивилизација. УVраво Fај заVаMни
моMел у мноCим Mеловима свеFа Mоживљава својеврсни Vораз.
ПараMиCмаFично је VосFало Mа нијеMна земља која је слеVо слеMи-
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ла весFернизацију оM FоCа није имала корисFи. НаVроFив, Mошло
је Mо оMXацивања заVаMноC искусFва у мноCим земљама ЛаFинске
Америке као и у исламском свеFу. МиCрација сFановнишFва је са
сFановишFа фуFуролоCије занимљива јер ће мењаFи MемоCраф-
ску слику ЗаVаMа и неизXежно MовесFи Mо мноCих FурXуленција.
С Vравом се мноCи VиFају како ће све Fо изCлеMаFи у XуMућносFи?
ГлоXализација чиFаве реCионе све више Fрансформише у неоFо-
FалиFарну верзију уређења. АнFиCлоXалисFи су јеMноCласни у
својој VроCнози Mа ће се нова класа сасFојаFи оM корумVиране ме-
ђунароMне XирокраFије и олиCарха Fранснационалних комVани-
ја. ПосFоје и VреMвиђања Mа ће свеFској елиFи више оMCовараFи Mа
у XуMућносFи има Vосла са корумVираним MесVоFима неCо са Mе-
мокраFском револуцијом маса. Закључак се сам Vо сеXи намеће
Mа VерсVекFива XуMућеC свеFа није заснована на VринциVима. Та-
ко VосFављен VроXлем VоMразумева XорXу за власF нација VроFив
инFернационалне елиFе. МноCи оM ових VроXлема VосFају изра-
женији јер се јавља оFVор Mвојном моралу и MуVлим сFанMарMи-
ма. ОчиCлеMно Mа ће суMXина савременоC свеFа зависиFи оM чиње-
нице хоће ли ЗаVаM умеFи Mа умири соVсFвену аCресију. На ИсFо-
ку се сFварају VреFVосFавке јеMинсFвеноC Xлока који ће чиниFи
руска, кинеска и инMо-XуMисFичка цивилизација. То ће Vо мноCи-
ма XиFи алFернаFива аCресивном ЗаVаMу. 
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SUMMARY FUTUROLOGICAL ASPECTS OF GLOBALISATION

The author examines futurological aspects of globalization having
in mind various models of historical processes. He describes the
changes as „futuroshock”, thus presenting a dilemma whether the
changes are only a momentum or a pre-planned concept. He especial-
ly stresses the Toffler’s conclusion that turns a new page in futurology
– examining the dangers that follow the changes. According to him,
predictions are made with the help of practically all the sciences in
two basic directions: exploratory and normative. In his work the au-
thor considers the problem of the future not having perspective as a
sequel to the present. The idea to build the world as a dualistic society
of the „golden billion” and the exploited crowd is but new kind of fas-
cism. In his opinion it is necessary to answer the question of who will
indicate the qualitatively distinctive future and by which means this
will be achieved. The traditional western science considers an anom-
aly everything that deviates a bit from it. Such a scientific paradigm
projects conflicts, war, violence, which was the case in Yugoslavia,
Iraq, Afghanistan, Libya, Syria etc. The author asserts three hypothe-
ses of the possible future world order, while noticing that globaliza-
tion transforms the whole regions into neo-totalitarian version of the
order that spreads in concentric circles on the most of the world. Ac-
cording to the author, global totalitarian government is responsible
for dual moral and double standards that provide limitless freedom
for themselves and just the opposite for others. Within the given con-
text, the conditions are being created on the East for a unique bloc
that will consist of Chinese, Russian and Hindu-Buddhist civilization.
This will serve as an alternative to the aggressive West. 

KEY WORDS: prediction, future, strategy, civilization, futuroshock,
momentum, globalization, world order, anti-globalism, double stand-
ards.


