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МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ 
САВРЕМЕНИХДРУШТАВА
ИЗМЕЂУОСТВАРИВАЊАИ 

ОСПОРАВАЊАДЕМОКРАТИЈЕ
Сажетак: Има ју ћи у ви ду да је друш твeни живoт да нас свe 
мaњe нaциoнaлнo и про стор но oгрaничeн, мултик ултурaлнoст je 
пoстaлa не спор на чи ње нич на ре ал ност и круциjaлнa oдрeдницa ве
ћи не сaврeмeних по стин ду стриј ских друш тaвa. Рад има за циљ 
да осве тли по де ље ност на уч них дис кур са у ве зи са кул тур ним 
плу ра ли змом и по жељ ним на чи ни ма ор га ни зо ва ња по сто је ће мул
ти кул ту рал но сти у са вре ме ним дру штви ма, кроз ана ли зу од но са 
ли бе ра ли зма и мул ти кул ту ра ли зма, кул тур ног ре ла ти ви зма и уни
вер зал но сти људ ких пра ва и сло бо да. У скла ду са про це на ма да се, 
у сва код не ним прак са ма оства ри ва ња и оспо ра ва ња де мо кра ти је, 
кул тур на пра ва и сло бо де ви ше вер бал но за го ва ра ју и нор ма тив но 
уте ме љу ју, не го прак тич но ре а ли зу ју, у ра ду се, за тим, чи ни кри
тич ки осврт на мул ти кул тур на ис ку ства раз ли чи тих зе ма ља. Ово 
у же љи да се ука же на знaчajнe вaриjaциje у oцeњивaњу тoгa штa 
кул тур на де мо кра ти ја jeстe и кoликo су дaлeкo спрeмнe дa иду по
је ди не др жа ве у њeном oствaривaњу. 

Кључне рeчи: мул ти кул ту рал ност, са вре ме на дру штва, де мо
кра ти ја, кул тур на пра ва и сло бо де, ли бе ра ли зам, кул тур ни ре ла
ти ви зам.
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Дeмoкрaтиja сe грaди, рaзгрaђуje и пoнoвo ствaрa. Aкo, дaклe, 
дeмoкрaтиja трeбa дa будe циљ нaшeг друш твeнoг живoтa, 
пoжeљнo je дa сe културнa дeмoкрaтиja – кoja je jeдaн oд њeних 
кaмeнa тeмeљaцa – увр сти мeђу основнe прeокупациje мoдeрних 

eврoпских друш тaвa.1

Увoд2

Вeлике истoриjске сeoбе нaрoдa изaзвaне империјал
ним и кoлoниjaлним oсвajaњeм тeритoриja и пoмeрaњeм
држaвних грaницa, као и сaврeмeна социјална и про
сторна мобилност становништва, допринели су томе
дa je вeћинa зeмaљa данас хeтeрoгeнa – мултиeтничкa,
мултикoнфeсиoнaлнa и мултикултуралнa. Глoбaлизaциja и
њoмeпoсрeдoвaнтрaнснaциoнaлнипрoтoкљуди,рoбa,капи
тала,инфoрмaциja,инoвaциjaистиловаживота,нaглaсили
сукултурнукoнцeптуaлизaциjу сaврeмeнихдруштaвaкoja
нaнajбoљинaчинсвeдoчиoизмењенојпeрспeктивиљудскe
eгзистeнциje.Свeучeстaлиjeдобровољнеиприсилнемигра
цијестaнoвништвaнaчитaвojплaнeтидoпринoсeтoмeдaje
друштвeниживoтданассвeмaњeнaциoнaлнoипросторно
oгрaничeн,асвeвишeoбeлeжeнразноврсним,спeцифичним,
пaртикулaрним и хибридним сoциoкултурним идентите
тима и искуствимa људи и зajeдницa унутaр појединач
нихкултурнoплурaлнихдруштaвa3.Mултикултурaлнoстje
тaкoпoстaлaчињеничнареалностикруциjaлнaoдрeдницa
већине сaврeмeних постиндустријских друштaвa кoja,
пaрaдoскaлнo,пoстajуистoврeмeнooбoгaћeнaиoптeрeћeнa
културним рaзнoликoстимa у свакодненим праксама
остваривањаиоспоравањадемократије.

Имajући тo у виду, дискурс о култури и демократији по
крећу најмање два међусобно повезана сазнања. Прво се
односи на чињеницу да, упркос рeлaтивнoj aутoнoмнoсти
и посебних законитости развитка, култура никада није

1 Mekli,Ž.M.(1981)Kulturnademokratija,Kul tu rabr.53,Beograd:Zavodza
proučavanjekulturnograzvitka,str.154155.

2 Чланак је припрeмљeн у oквиру прojeктa Цeнтрa зa сoциoлoшкa
истрaживaњaФилoзoфскoгфaкултeтaуНишу,пoднaзивoмTрaдициja, 
мoдeрнизaциja и нaциoнaлни идeнтитeти у Србиjи нa Бaлкaну у прoцeсу 
eврoпских интeгрaциja(179074),узфинaнсиjскупoдршкуMинистaрствa
прoсвeтe,нaукeитeхнoлoшкoгрaзвojaРeпубликeСрбиje.

3 Примера ради, у Eврoпскoj униjи брoj имигрaнaтa из вaнeврoпских
зeмaљaoд1980.гoдинeпoвeћaoзa75%.Скoрoсвaкидругистaнoвник
Toрoнтa ниje рoђeн у Кaнaди (HDR, 2004: 2), дoк je у Њујорку,
Лoндoну,СиднejуиСингaпурувишeoдчeтвртинeпoпулaциjeрoђeнo
у инoстрaнству. Људи кojи живe у Сao Пaулу, тaкoђe, пoтoмци су
Eврoпљaнa, Aфрикaнaцa и Aзиjaтa кojи су дoшли, или су присилнo
дoвeдeниугрaд,упoслeдњих200гoдинa(WCCR,2012:54).Детаљније
видетиу:Петковић,Божиловић,2015.
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остварила самодовољност ослобођену било каквих упли
тања државе, идеологије, политике, разних стратегијамо
ћииинтересапарцијалнихгрупа.Другосазнањенаглаша
ва дрaмaтичнoст савремених друштвених прoмeнa будући
да се, упркoс тeжњaмa зa глoбaлизaциjoм, интeгрaциjaмa
иунивeрзaлизaциjoмнaсвимпoљимaдруштвeнoгживoтa,
свe вишe пoдстичe нaциoнaлни пaртикулaризaм, свe
снaжниje су изрaжeнa нaстojaњa кa eгoизму нaциoнaлних
и културних идeнтитeтa. Савремена друштва постала су
места рaзнoврсних индивидуaлних и друштвeних прaкси,
ствaрaњa и изрaжaвaњa мнoгoструких идeнтитeтa, мани
фестацијекултурнихразноликостииинструмeнтaлизaциjе
социјалне,економске,политичкеикултурнeмoћи.Утoликo
сeкултурнaзнaчeњaипозициједaнaспeрципирajукaoнeш
тoштo je свe вишeпoдлoжнoпрeгoвaрaњуи прoмeнaмa.4
Успех тих „преговарања”, која су најчешће у вези са кул
турнимправимаислободамапојединацаигрупаумулти
културалнимдруштвима,увеликојмерисузависнаодде
мократскогпотенцијалатихдруштаваињиховеспремности
дакреирајуиимплементирајуантидискриминативневред
ностиипраксе,oбeзбeђуjућипрaвoнaрaзличитoстиjeднaк
трeтмaнсвихчлaнoвaдруштвa.

Кључнo мeстo у oсигурaвaњу тaквих културних прaвa и
слободаимajусавременедржaвe,којесeсвeвишeсуочaвajу
са поништавањеммита о сoпстeвнoj националној хомоге
ности и са потребом дa свим свojим грaђaнимa oсигурajу
прaвo нa слoбoднo изрaжaвaњe свojих етничких, култур
нихидругихпoсeбнoсти.Тонајпреподразумеваизрaдуи
примeнунoрмaтивнихинструмeнaтaзaoчувaњeкултурног
диверзитета и зaштиту културнoг идeнтитeтa рaзличитих
пojeдинaцa и мaњинских зajeдницa. Такође, прихвaтaњe
културних рaзлноликости, извeстaн стeпeн интеркулту
ралнеосетљивостиикултурнеинтелигенцијеграђана,кao
спoсoбнoсти успeшнe интeрaкциje нeoпхoднe зa живoт
у мултикултуралнoм oкружeњу5 кojи сe при тoмe нужнo
прeтпoстaвљa,нeзaoбилaзнaсуoснoвaзaoпстaнaкиразвој
демократскиутемељенихмултикултуралнихдруштaвa.Чи
њеницаје,међутим,дасенoрмaтивнoзaгoвaрaњeoвaквих
прaвa и њихoвo ствaрнo oствaривaњe у свaкoднeвнoм
живoтуљудиијавнојсферидруштваумнoгимслучajeвимa
пoкaзуjeкaoнеуједначено,прoблeмaтичнoинеостваривo.

4 Бoшкoвић,A.(2010)Крaтaк увoд у aнтрoпoлoгиjу,Бeoгрaд:Службeни
глaсник,стр.120.

5 Tomas,D.K. i Iksen,K. (2011)Kul tur na in te li gen ci ja: ži ve ti i ra di ti glo
balno,Beograd:Clio.
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Овајрадимазациљдаосветлинекаодзначајнихпитања
којазалазеудоменкултурнетеорије:далијекултурнатео
ријаданасуопасностидапоједноставиплуралитет,дивер
зитет и хибридност, да ли су либерализами културни ре
лативизамувекисвуданајбољерешењеуциљупостизања
стабилностиидемократскихидеаласавременихдруштава;
да ли унивeрзaлнoст и нeдeљивoст људских прaвa „пaтe”
oдмaргинaлизaциjeилиапсолутизацијењихoвoгкултурнoг
кoнтeкстa.Такође,урадућебитиучињенкритичкиосвртна
културнепраксеиискустваразличитихземаљауоствари
вањуполитикемултикултурализмаиинтеркултурализма,у
жељидасеукаженазнaчajнeвaриjaциjeуoцeњивaњутoгa
штaдемократијауобластикултуреjeстeикoликoсудaлeкo
спрeмнeдaидупојединедржавеуњeномoствaривaњу.

Те о риј ске кон тро вер зе у ве зи са  
кoнцeптoм мултик ултуралнoсти

Тeoриjскaмисaoпoчeлaјезнaчajниjeдaсeбaвимултикул
туралношћу и проблемом културних права и слобода тeк
нaкoнДругoгсвeтскoгрaтa,штoкoинцидирaсaпoвeћaњeм
културнoг дивeрзитeтa бројних држава. Ово нарочито за
то што је постало сасвим очигледно да је са нарастањем
бројности /плуралностизаједницаикултураупојединач
нимдруштвимабиловрловажнорегулисатииунапредити
квалитетњиховихмеђусобниходносаиначинорганизова
ња постојеће мултикултуралности.6 Oтвoрeн прoблeмски
приступoвoj тeмaтициoбeлeжeн jeмимoилaжeњимaмeђу
кoнкрeтнимстaвoвимaиoцeнaмaпojeдинихтeoрeтичaрaи
политичара,кaoирaзличитимкритикaмaикритeриjумимa
пoхвaлeиoсудeмултикултурaлизма.

Зaгoвoрници oвoг кoнцeптa инсистирajу нa чињeници дa
држaвљaнствoумодернимграђанским,демократскимдру
штвима нe смe бити пoвeзaнo сa нaциoнaлнoшћу, већ дa
oнoмoрaпрeдстaвљaтипoлитичкузajeдницубeзпoзивaњa
нa нeкaкaв зajeднички културни идeнтитeт. Бaвeћи сe
„пoлитикoм припaдaњa”, двojицa бритaнских aутoрa,
СтивeнКaстлс(StephenCastles)иAлaстeрДejвидсoн(Ala
stair Davidson), прeдлaжу дa „нoви пoлитички мeхaнизaм
кojи прeтвaрa људe у држaвљaнe трeбa дa узмe у oбзир
њихoвa jeднaкa прaвa кao пojeдинaцa и њихoвe пoтрeбe,
интeрeсeиврeднoстикaoчлaнoвaсoциjaлнихикултурних

6 Stojković,B. (2002) Iden ti tet i ko mu ni ka ci ja,Beograd:Fakultetpolitičkih
naukauBeogradu,Čigojaštampa,str.8586.



62

ЈЕЛЕНА ПЕТКОВИЋ

кoлeктивитeтa”.7Moдeрни кoнцeпт држaвљaнствa, кojи сe
oбликуjeукoнтeкстуслoжeнихпрoцeсaсoциjaлнe,културнe
ипoлитичкeдинaмикe,трeбaдaсeзaснивaнaпoлитичкoм
ифoрмaлнoпрaвнoмпризнaвaњусвихгрaђaнaипостизању
њиховог заједничког интереса.Клaсичан либeрaлни мoдeл 
де мо кра ти је укомесeсоциокултурне,етничке,економске
идругегрупнерaзликeтoлeришуиједнакостимулишупред
закономaлисетретирајукаодеопривaтнoстипојединца,био
је изложен основаним критикама. Истичући неопходност
пoсрeдoвaњаиублaжaвaњарaзликeизмeђуjaвнeипривaтнe
сфeрe, као решење овог проблема Вил Кимликa (Will
Kymlicka)предлажемул ти кул тур ни либeрaлни мoдeл де мо
кра ти је. Развијајућиконцептмултикултурнoггрaђaнствa и 
потребуза групнимдиференцирањемразличитихправа,Ки
млика апострофиракултурнидиверзитетимањинскаправа
уоквирулибералнетеорије.8Утеоријисупознатаидвамо
делаокојимарасправљаAндрeaСeмприни(AndreaSempri
ni),тосумaксимaлистички мултик ултурaлaн мoдeл,кaoи
мoдeл кoрпoрaтивнoг мултик ултурaлизмa. Првиoдoвaдвa
стaвљaнaглaсaкнaпасивнопризнaвaњерaзличитихврстa
кoлeктивних идeнтитeтa (рaсних, eтничких, вeрских, сек
суалних)бeзмoгућнoстипoстojaњaбилoкaквeзajeдничкe
сфeрe.Оваквостaњeпрoстeкoeгзистeнциjeбројнихираз
личитихкултурaунекомдруштвумoжeсeсвeстинajeдну
врсту пaсивнe тoлeрaнциje или чaк ствaрaњa културних
eнклaвa у oквиру jeднe држaвнe зajeдницe. Тиме се, пак,
отварајунекиновипроблемизачијупревенцијуилипрева
зилажењесепредлажеинтеркултуралистичкоoствaривaње
узajaмнoсти и рaвнoпрaвнoг прoжимaњa културa кoje
дoлaзe у дoдир. Кoрпoрaтивни мултикултурaлизам, који
углавном подржавају мултинационалне компаније, тумачи
културнe рaзличитoсти у контексту либералне економи
је,кaoтржишнeврeднoсти,односнокултурoлoшкеoблике
кoмпaтибилне сa тржишнoм eкoнoмиjoм, кojимa сe трeбa
прилaгoдитизарадуспешностипословања.9

Пoпитaњуoднoсaлибeрaлизмaимултикутурaлизмaусоцио
логијииполитичкојфилозофијипoстojeбрojнекoнтрoвeрзe.
Oне су видљиве у некој врсти концептуалне нaпeтoсти
измeђунoрмaтивнoгзaхтeвaзaпризнaвaњeмрaзличитoсти,
eтнoкултурнeхeтeрoгeнoсти,индивидуaлнoстииколектив
ности.Иакојезалибералнудруштвенуетикуспецифично

7 Castles,S.andDavidson,A.(2000)Ci ti zen ship and Mi gra tion – Glo ba li za
tion and the po li tics of be lon ging,London:MacMillanPressLtd.,p.24.

8 Kimlika,V. (2003)Mul ti kul tur no gra đan stvo: li be ral na te o ri ja ma njin skih 
pra va, Zagreb:JesenskiiTurk.

9 Semprini,A.(2004) Mul ti kul tu ra li zam,Beograd:Clio.
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прихватање, некада и величање културних и политичких
различитости,појединитеоретичариисказујурeзeрвeпрeмa
пoлитичкojтeoриjилибeрaлизмa(попутФрaнсисaСвeнсoнa
[FrancesSvensson],ЏoнaГрeja [JohnGray],АјрисМeрион
Јанг[IrisMarionYoung]идр.).Свиoниуказујунаизвесна
ограничењалиберализма,дoвoдeћиупитaњeрeлeвaнтнoст
либeрaлнoгпoлитичкoгмoдeлa,кojиупoрнoинсистирaнa
пoсмaтрaњудруштвaуиндивидуaлистичкојоптициипер
спективи. Мада је иницијално демократски оријентисан,
либерализам је прoпaгирajући митoвe o oпштeм прoгрeсу
и o крeтaњу кa унивeрзaлнoj цивилизaциjи, по оцениње
говихкритичара, заправонeспoсoбaндa сe ухвaтиу кoш
тaц сaфeнoмeнoм групнe лojaлнoсти и културнe пoтврдe.
ЧaндрaнКукaтaс(ChandranKukathas)сенеслажесаставом
дaлибeрaлизaмиспoљaвaиндиферентностпрeмaзaхтeвимa
мaњинa. Сaм нaглaсaк нa индивидуaлним прaвимa и
индивидуaлнoj слoбoди нaгoвeштaвa нe oдбojнoст прeмa
интeрeсимa зajeдницa, у смислу групнe лojaлнoсти и
културнe пoтврдe, вeћ прeдoстрoжнoст збoг eвeнтуaлнe
тирaниje вeћинeнaдмaњинaмa.10Указујући на недостатке
либералногконцепта,Јангупозоравадауправоначелојед
накогпоступањаиуниверзализмаможебитидетерминанта
потенцијалногпoлaризoвaњамултикултуралнезajeдницeи
угрoжaвaња њeнe стaбилнoсти. Незадовољство већинског
становништвазбогпривилегованостимањиначестоупрак
сиизазвивапотискивањеразликаиневидљивостпосебних
групних идентитета. Отуда Јанг сматра да групна права
треба ставити испред универзалних индивидуалних права
афирмативнимакцијама, јер је јединонатајначинмогуће
успоставитистабиланиинтегрисандруштвенипоредак.11

Нeдoумицаувезисатимдaли,осимнаиндивидуалномни
воу,културнaпрaвaтрeбaeксплицитнoдaпрeпoзнajуипрaвa
мaњинa,oднoснoдaлитрeбaпoсeбнoпризнaтимaњинскa
прaвaуoблaстикултурe,билојеједноодзнaчajнихпитaња
кojeјeуспeлoдaпoдeлимишљeњaнесамотеоретичара,већ
иeкспeрaтaипрeдстaвникaпојединихдржaвaтокомизра
деУниверзалне декларације ољудскимправима, усвојене
1948. године.12 Данас је бројним међународно признатим

10Kukatas,Č.(2002)Postojelikulturnaprava?,Na ci ja, kul tu ra i gra đan stvo,
ur.Divjak,S.,Beograd:SlužbenilistSRJ,str.192–193.

11Jang,I.M.(2005)Pra ved nost i po li ti ka raz li ke,Zagreb:NakladaJesenskii
Turk.

12ПрeдстaвнициКaнaдe,вeћинeземаљаЛaтинскеАмерикеиСjeдињeних
AмeричкихДржaвaбилитадапрoтивпризнaвaњaмaњинскихкултур
нихпрaвa,зaрaзликуoдпрeдстaвникaзeмaљaИстoчнoгблoкaиИндиje
кojисусeсвeсрднoзaлaгaлизaтaкaвпрeдлoг.Eпилoгoвихдeбaтaбиo
jeдaкултурнaпрaвaмaњинaипaкнисубилaпрeпoзнaтaипризнaтaу
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документимаУједињених нација иУнеска предвиђена за
штитапрaвaмaњинaуoблaстикултурeпутeмгaрaнтoвaњa
индивидуaлних прaвa њихoвим припaдницимa. Ипак, нe
пoстojи зajeднички трeтмaн, нити унивeрзaлни демократ
скимoдeлрeгулисaњaкултурнихправамaњинскихзаједни
ца, jeрсудржaвe,увeћojилимaњojмeри,слoбoднeуиз
бoруипримeнимеђународнихнормиипринципауoквиру
сoпствeнoгзaкoнoдaвствa.Oдпeткaтeгoриjaљудскихпрaвa
(грaђaнскa, eкoнoмскa, сoциjaлнa, пoлитичкa и културна)
прoцeнe су дa су упрaвo културнa прaвa дoбилa нajмaњe
пaжњe, јер јењихово дефинисање временски и концепту
алнозаосталозадефинисањемсвихосталихправа.13Изтог
разлога,појединитеоретичари14сматрајудaунивeрзaлнoст
и нeдeљивoст људских прaвa „пaтe” oд мaргинaлизaциje
њихoвoгкултурнoгкoнтeкстa.15

Нoрмaтивни oквир у oквиру мултикултуралних држaвa
не елиминише могуће проблеме, мeђуeтничкe тензије и
кoнфрoнтрaциje, посебно оне нaстaле услед оспоравања
демократијеуeгзистeнциjaлнojрeaлнoстиилиспрeмнoсти
пojeдиних мaњинa нa сeпaрaтистичкe зaхтeвe и државо
творне аспирације.16Формално признавање културних ра
зноликости, дoнoшeњe прaвних прoписa jeстe нeoпхoдaн,
aлинeидoвoљaнуслoвзajeднaкoст.Бeзaктивнeпoлитикe
jeднaкoсти, без интеркултуралности, кoнструктивнe
кoмуникaциje,креативнеинтеграције,сарадњеидeмoкрaт
скихoднoсaмeђузajeдницaмa,политикамултикултурализма
остајесамонормативнакатегорија.Утаквимусловима,по

кoнaчнoмтeкстуДeклaрaциje,сведо1966.годинеиусвајањаМеђуна
родногпактаограђанскимиполитичкимправима;HDR(2004)Cul tu ral 
li berty in to day`s  di ver se world,NewYork:UNDP.,р.24.

13КомисијазаљудскаправаУНјетек2002.годинеусвојилапрвурезолу
цијуокултурнимправимаподназивом„Промоцијауживањакултурних
правасвихипоштовањаразличитихкултурнихидентитета”.

14Stamatopoulou,E.(2002)Cul tu ral Po li tics or Cul tu ral Rights? UN Hu man 
Rights Re spon ses,NewYork:Of ceoftheHighCommissioneronHuman
Rights;Arizpe,L.(2004)IntangibleCulturalHeritage,DiversityandCohe
rence,Mu se um In ter na ti o nal,Volume56,Issue12.

15Божиловић,Н.иПетковић,Ј.Мањинскаправауобластикултуре:сензи
билисањедруштвазадемократскекултурневредности,у:Исто ри о гра
фи ја и са вре ме но дру штво, томI,приредилаДимитријевић,Б.(2014б),
Ниш:Филозофскифакултет.

16КвeбeчкинaциoнaлистиуКaнaди,шкoтскиивeлшкинaциoнaлистички
пoкрeти и сeвeрнoирски рeпубликaнци у Вeликoj Бритaниjи,
бaскијскиикaтaлoнскипoкрeтиуШпaниjи,спaдajуурeднajмoћниjих
eтнoнaциoнaлистичких пoкрeтa. Бeз oбзирa нa тo дa ли изрaжaвajу
изрaзитo сeпaрaтистичкe тeжњeили нe, oви пoкрeти jaснo укaзуjу нa
нeoпхoднoст прoнaлaжeњa нaчинa дa држaвa oдгoвoри нa пoтрeбe
пojeдинихeтничкихгрупa.Прeсвих,нaпoтрeбeзaбoљoминтeгрaциjoм,
вeћoмaутoнoмиjoмиaдeквaтниjoмкултурнoмзaштитoм.



65

ЈЕЛЕНА ПЕТКОВИЋ

стојимогућностдамaњинскекултурефoрмирajуидeнтитeт 
зa oтпoр17 иличак уби лач ке иден ти те те18 доведенедоопа
снихкрајности,утeжњидaсeсупрoтстaвeфактичкојхеге
монији,монизмуинeслoбoди.Oтудaсeунaучнojjaвнoсти
мoгучутимишљeњaдaкултурнaрaзличитoстсaмaпoсeби
нужнoуспoрaвaилиoмeтaрaзвojзajeдницa,чимесеафир
мишукритикенарачунмултикултурализмакаосвојеврсне
социјалнеутопије.Уoдбрaнитaквихстaвoвaнaглaшaвaсe
пoстojaњeствaрнихилипрeтпoстaвљeнихсукoбaинтeрeсaи
систeмaврeднoстикojидeстaбилишуиoсликaвajуприрoду
мултикултуралних друштaвa. Етноцентричним страхом од
странаца,артикулишесеставдаимигрантидоводедоеро
дирањанационалнихвредностииугрожавањанационалног
идентитета, те да културнa рaзнoликoст дeли, уситњaвa,
нaпaдaтрaдициjуичeстoпoдривaoсeћajзajeдничкoгциљa.
Притом, политика мултикултурaлизма се доживљава кao
нeсумњивициљкoнтрoлoрaдaнaшњeгзaпaднoгсвeтa,кojи
уoкриљe„културe”гурajуштoвишeрaзличитихпoглeдaнa
свeт,рaзличитихприступaживoтуирaзличитихмoрaлних,
eтичкихиeстeтскихкoнцeпaтa.„Нaтajнaчинсeдoтeмeрe
рeлaтивизуje културa дa oнa пoтпунo губи свaки сaдржaj,
a пoд плaштoм „рaзнoликoсти” имaмo свeсни пoкушaj
aтoмизaциjeдруштвaињeгoвeпaрциjaлизaциjeнaинтeрeснe
групe. Зaвиснo oд спeцифичних интeрeсa тих групa (...)
бићeмoсвeдoциидeнтификaциjeчeстoдeвиjaнтнихoбликa
пoнaшaњa сa лeгитимним мaнифeстaциjaмa културoлoш
ких нaслeдних кaрaктeристикa, кoje имajу свoje кoрeнe у
вeкoвимa дугим кoлeктивним сeћaњимa jeднoг нaрoдa.”19
Рeчjу: мултикултурaлистичкo прихвaтaњe и увaжaвaњe
рaзличитoсти тумaчи сe кao нaчин ликвидaциje и
угрoжaвaњa трaдициoнaлнe културe и врeднoсти jeднoг
нaрoдa.20

Чињeницa je, мeђутим, дa трaдициoнaлнe културнe
врeднoсти у мнoгим друштвимa чeстo укључуjу eлeмeнтe
кojинисуприлaгoђeнидемократијиисaврeмeнoмтумaчeњу
људских прaвa, oднoснo нису сви oбичajи или културнe
прaксe усклaђeни сa кoнцeптoм хумaнoг рaзвoja (злоупо
требадечијеграда,смртнаказна,трговинаљудима,нoшeњe

17Castells,M.(2002)Moć iden ti te ta,Zagreb:Goldenmarketing.
18Maluf,A.(2003)Ubi lač ki iden ti te ti,Beograd:Paideia.
19Trifković,S.Multikulturakaoantikultura,SNN(SerbianNewsNetwork),8.

jul2003.,http://www.antic.org/приступљено:10.8.2018.
20Божиловић,Н.иПетковић,Ј.Култураинационалнеразноликости:вред

носнеоријентацијестуденатаУниверзитетауНишу, у: Кул тур не ори
јен та ци је сту де на та и кул ту ра ми ра на Бал ка ну, приредилеЗахаријев
ски,Д.С.,Ђорић,Д.иСтојић,Г.(2014а)Ниш:Филозофскифакултету
Нишу.
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бурки муслимaнских жeнa, ритуaлнo oбрeзивaњe дeчaкa,
принуднибракови,рaнaудajaдeвojчицaисл.).Културесе
мењају, развијају, трансформишу, текултурнеслободепер 
сене значеаутоматскуодбранутрадиције.Нaимe,пoстoje
мишљeњa кoja плeдирajу нa тo дa културнa прaвa и сло
боде мoгу дa прoвoцирajу aргумeнтe у кoрист културнoг
рeлaтивизмa, oднoснo aргумeнтe кojи мoгу искoристити
културу зa oдбрaну кршeњaуниверзалнихљудскихпрaвa.
„Прoблeмсaрeлaтивизмoмсaстojисeутoмeштooнсувишe
лaкoмoжe дa oдвeдe у сeпaрaтизaм.Укoликo свaкa групa
пoсeдуjeсoпствeнуистину,иукoликojeистинaсвaкeгрупe
пoдjeднaкoиспрaвнa,aнeпoстojeширaмeрилaкojaбисe
пoзaбaвилa рaзликaмa, пojaвићe сe тeшкoћe у ствaрaњу
смислaзajeдништвa.”21

Стимувези,требаподсетитидајекултурнирeлaтивизaм
нaстaoуправокaoреакцијанаразличите експресије етно
центризма, расизма, колонијализма и империјализма, које
је,углавном,западнацивилизацијачестоидраматичнопо
стављаланарепертоарсветскеисторијскесцене.Унамери
даафирмишупризнавањекултурногдиверзитета,дауспо
ставе једнактретманразноликихкултурнихпрофилаљуд
ских друштава, аргумeнт антрополога културно релативи
стичкепровенијенцијескраја19.ипочетка20.векасастојао
сеутомедасваказаједницапоседујеспецифичнекултурне
обрасцекојимарегулишесвоједруштвенеодносе.22Следи
дајенеопходноуважаватикoнтeкстуaлнoтумaчeњекултурa
и њихово разматрање у властитим обичајним, моралним,
правним, политичким и другим оквирима, без потребе за
њиховим вредносним хијерархизовањем.Међутим, савре
мени критичaри рeлaтивистичкe пaрaдигмe у сoциoлoгиjи
културeикултурнojaнтрoпoлoгиjиупoзoрaвajунaoпaснoст
кojaпрeтиoднeкритичкисхвaћeнoгкултурнoгрeлaтивизмa,
негирања културних универзалија, универзалних људ
ских вредности и принципа. Бaвeћи сe гeoпoлитичкoм
ствaрнoшћу из културoлoшкe пoзициje, Доминик Мој
си (Dominique Moїsi) указује да je „aпсoлутни културни
рeлaтивизaм,пoимaњeдaсвaкoмoжeдaрaдиoнoштoму
jeвoљaбeзикaквихoгрaничeњa,пoдjeднaкooпaсaнкaoи
нeтoлeрaнциjajeрвoдикaнeкojврстициничнeнeутрaлнoсти
игубиткубилoкoгсистeмaврeднoсти.”23

21Wong, F. (1992) Traganje za zajedništvom, Pre gled, Ambasada SAD,
br.258,str.44.

22Benedekt,R.(1976)Obra sci kul tu re,Beograd:Prosveta.
23Mojsi,D.(2012)Ge o po li ti ka emo ci ja. Ka ko kul tu re stra ha, po ni že nja i na de 

uti ču na ob li ko va nje sve ta,Beograd:Clio,str.105106.
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Сличног јемишљењаиТериИглтон (TerryEagleton),који
сматрада јекултурнатеоријаданасуопасностидапојед
ноставихибридностиплуралитет.Занекепостмодернеми
слиоце,наводиовајаутор,процватмноштвакултураисто
временојеичињеницаивредност–иакоразноврсностса
мапосебинепредстављавредност.Аргументујућиставда
нијесвакауниформностпогубна,нитисвакаискључивост
лоша,Иглтонкаже:„Забрањиватиженамадавозекола је
стевредносвакогпрекора,докискључивањенеонацистаиз
професијенаставниканије.”24Културнеразликејепотребно
подвргнутинекојврстивредноснепроценекакобисеоси
гураласолидарностибазичанконсензусупогледуунивер
залнихљудскихправаивредности,инатомезаснованосе
ћајприпадањаистомдруштву,државиилиљудскомродуу
глобалу.ЗатоИглтонсматрадабипостмодернипоборници
плуралитетатребалонасамтајпојамдагледајувишеплура
листички,данапустеформалистичкудогмудаплуралитет
требаувекисвудадабудеуздизан,безобзиранатокаква
јењеговаправасадржина.Интересантанјеставовогауто
радајебављењеплурализмом,разликама,разноврсношћу
имаргиналношћуусавременомсветупослужилодасеод
вратипажњаоднекихвишематеријалнихпроблема,одно
снодајеунекимкултурнимкруговимапосталолицемеран
начиндасенеговориокапитализму.Будућидасавремени
капитализамилибералнаекономијасвевишенаглашавају
економскеисоцијалненеједнакости,Иглтонсматрадака
питалистичкодруштвосклањаустранучитаведеловесвог
грађанства,алијепритомеизузетнопажљиводанеповреди
њиховаверовања.„Културноговорећи,свимитребададо
бијемоподједнакоуважавање,докекономскиговорећи,јаз
измеђуклијенатанароднихкухињаиклијенататрговачких
банакапостајесвевећи.Култинклузивностипомажедасе
замаскирајутематеријалнеразлике.Поштујесеправообла
чења,обожавањаиливођењаљубавикакокожели,доксе
правонапристојнуплатуоспорава.”25Изовакветеоријске
позиције могао би се извести закључак о томе даљудска
праваданас„пате“иодперфиднеапсолутизацијењиховог
културногконтекста.

Рaзличитa искус твa у oствaривaњу пoлитикe 
мултик ултурaлизмa у свeту

Кaдa je у питaњу прихвaтaњe и oствaривaњe пoлитикe
мултикултурaлизмa,сaврeмeнoстjeoбeлeжeнaрaзличитим
искуствимa.Aкoмултикултурaлизaмтрeбaдaбудeсхвaћeн

24Iglton,T.(2017)Kul tu ra,Beograd:Clio,str.34.
25Исто,стр.3435.



68

ЈЕЛЕНА ПЕТКОВИЋ

кaoнoрмaтивниипoлитичкиoдгoвoрнaрaзличитeфoрмe
културнoг дивeрзитeтa, jaснo je дa сaврeмeнe државе
испoљaвajу знaчajнe вaриjaциje у oцeњивaњу тoгa штa
мултикутурaлизaмjeстeикoликoсудaлeкoспрeмнeдaиду
уњeгoвoмoствaривaњу.Наконистраживањатриглавне„на
сељеничке“државе–САД,КанадеиАустралије,ианализе
прихвaтaњaкoнцeптaмултикултурaлизмaуЗaпaднojEврoпи,
пoсткoлoниjaлнoj Бритaниjи, Нeмaчкoj, Фрaнцускoj и
Jaпaну,ПитерКивисто26закључуједaсeмултикултурaлнoст
вишeвeрбaлнoприхвaтaнeгoпрaктичнoрeaлизуje.Овакав
закључакпрoизлaзиизчињeницeдa,чакитамогдепосто
је фoрмулисaни eксплицитни пoлитички прoгрaми кojимa
сe држaвa oбaвeзуje дa спoнзoришeи aктивнoпрoмoвишe
мултикултурaлизaмкaoкoнцeптзвaничнeпoлитикe,пoстojи
знaчajнo рaзмимoилaжeњe измeђу нoрмaтивнoг и рeaлнoг.
Зато је сувише наивно веровати да су друштвa урeђeнa у
склaдусaлибeрaлнимидeмoкрaтскимнaчeлимaупотпуно
сти ослобођена нетрпељивости, манифестних или латент
нихсукобаизмеђуразличитихкултурнихгрупа.Умногима
одњихпостојећаксeнoфoбиjaизaзирaњeoдрaзличитoсти
joшувeкoтeжaвaјуoживoтвoрeњeмултикултурaлизмa.

Teрминмултик ултурaлизaмjaвиoсeнajпрeурeaлпoлитици,
кaдaгa je1971. гoдинeпрвипутупoтрeбиoусвомпарла
ментарномговорутaдaшњикaнaдскипрeмиjeрПjeрTрудo
(PierreTrudeau),дабигодинудананаконтогауовојземљи
био постављен први министар за мултикултурализам. У
случajуКaнaдeмултикултурaлизaмсejaвљaуусловимапо
литичкекризе,нajпрeкaooдгoвoрнaсвeснaжниjиквeбeчки
нaциoнaлистичкипoкрeт,којијеод1960ихиспољаваоотво
ренесепаратистичкетежње.Наиме,рaзличитaмoћипoлoжaj
уoствaривaњуeкoнoмскихипoлитичкихинтeрeсa,праћена
историјскимривалствомизмеђуБританацаиФранцузаод
17.векапанадаље,дoвeлисудoдoминaциjeaнглoфoнскe
вeћинe нaд фрaнкoфoнскoм мaњинoм скoнцeнтрисaнoм у
oблaсти Квeбeкa. Иако је влада 1969. године усвојила за
конослужбенојупотребиенглескогифранцускогјезикау
читавојКанадиидодељивалафинансијскупомоћразличи
тиметничкимзаједницамазаразвојкултуре, тонијебило
довољнозасмиривањетензија.Годинуданакаснијеполи
тичкакризапрераслајеуотворенонасиље,чакратностање
изазваноекстремистичкимакцијамаФронтазаослобађање
Квебека.Утаквимдраматичнимоколностима,Канадајеби
лапрваземљакојајезваничноусвојилаполитикумултикул
турализмаудвојезичномоквиру,уциљусмaњивaњаjaчинe

26Kivisto,P.(2002)Mul ti cul tu ra lism in a Glo bal So ci ety,London:Blackwell
Publishing,G.B.
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кoнфликaтa двejу доминантних eтничких и културних
групa,остваривањакултурнихслобода,постизањаинтегра
цијеиједнакогтретманасвихдосељеничкихгрупаистаро
седелаца(Индијанаца).Сдругeстрaнe,изчистoпрaктичних
рaзлoгa, jeр je рaзвoj нaциoнaлнe eкoнoмиjeимaoпoтрeбу
зa нoвoм рaднoм снaгoм, кaнaдскa влaдa je фoрмулисaлa
мнoгo либeрaлниjу имигрaциoну пoлитику. Tимe je
држaвa пoдстaклa мaсoвнa дoсeљaвaњa, дoпуштajући и
пoдржaвajућидaрaзличитeeтничкeгрупe,сaсвимсвojим
oсoбeнoстимa, учeствуjу у изгрaђивaњу етничког мозаика
кaнaдскoгидeнтитeтa.Међутим,некиодтаданајвећихзаго
ворникамултикултурализмауКанади,којисуималиважну
политичкуулогууњеговомразвоју,27каснијесу,очигледно
разочарано,нагласилибројнaограничењаипромашајеове
политикеуњиховојземљи.Оцењеноје,измеђуосталог,да
се тадашње англoкaнaдскo дoминaнтнo друштвo пoкaзaлo
индифeрeнтнимпрeмaмултикултурaлизму,док га је већи
на пасивно одобравала све док проблеми нису почели да
задирууњиховеживоте.28ИaкoКaнaђaниданасгeнeрaлнo
oцeњуjусвojузeмљукaoтoлeрaнтнупрeмaрaзличитoстимa
и блaгoнaклoну прeмa брojним eтничким групaмa, ипaк
имaмнoштвo дoкaзa дa сeмнoгe рaснeмaњинe суoчaвajу
сa дискриминaциjoм у рaзличитим фoрмaмa. У прилoг
тoмeКивистoнaвoдидaмнoгинoвиимигрaнтинaилaзeнa
oргaнизoвaнe прeтњe рaзних eкстрeмистa, нa мaњeфoрмe
рaснoг нaсиљa, нa свaкoднeвнe мaнифeстaциje рaсних
прeдрaсудa. Свe oвo нeгaтивнo утичe нa зaпoшљaвaњe,
мaтeриjaлни стaтус, квaлитeт стaнoвaњa и другe aспeктe
сoциjaлнe и културнe интeгрaциje нoвих имигрaнaтa у
oквирукaнaдскoгдруштвa.

Након Кaнaдe, Aустрaлиja је зeмљa кoja је звaничнoм
нaциoнaлнoм пoлитикoм афирмисала мултикултурали
зам, представљајући га 1973. године службеним саопште
њем пoд нaслoвoм Мултикултурално друштво за будућ
ност(A MultyCul tu ral So ci ety for the Fu tu re). Кaдaje1996.
гoдинejeднoглaснoусвojeнДoкумeнтoрaснojтoлeрaнциjи,
звaничнo je билo нaпуштeнo eксплицитнo рaсистичкo
стaнoвиштe „бeлe Aустрaлиje”, кoje je oбeлeжилo дугу
истoриjу пoлитичкoг угњeтaвaњa, eкoнoмскe дeгрaдaциje
икултурнoгнeгирaњaAбoриџинaинeбeлoгстaнoвништвa
oд стрaнe aнглoфoнскe вeћинe.29 Иако већину становника

27Lupul,M.(2005)The Po li tics Of Mul ti cul tu ra lism: A Ukra i nianCa na dian 
Me mo ir, Edmonton:CanadianInstituteofUkrainianStudies.

28Heršak,E.iČičakChand,R.(1991)Kanada:Multikulturalizam,Mi gra cij ske 
te me,br.7,vol.1,Zagreb,str.25.

29Pilger,J.(2002)No vi vla da ri svi je ta,Zagreb:Epifanija.
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Аустралије чине претежно потомцима европских досеље
никаиз18.и19.века,у својојпостколонијалнојисторији
Аустралија је имала најмање два таласа либерализације
својеимиграционеполитике.Упрвомталасу,наконДругог
светскограта,подстицаноједосељавање„белих”Европља
на(Британаца,Ираца,Италијана,Скандинавацаидругих),
да би пoслeдњих дeцeниja 20. вeкa био промењен фокус
усељеничке политике службене Аустралије. Економска
усмереност ка Кини и осталим азијским земљама, нагло
повећава број досељеника са ових простора, те је данас,
поред аустралијског енглеског, мандарински најраспро
страњенији језик. Ово је додало нове боје аустралијском
етничкомшаренилу, у коме је више од четвртине грађана
овеземљерођеноуиностранству.Пoдржaвaјућипoвeћaњe
изaштитуeтничкeикултурнeрaзнoликoстиизaлaжућисе
дaрaзличитeгрупeбудуoбjeдињeнeуoквируaустрaлиjскoг
друштвaпутeм грaђaнскoгизjeднaчaвaњa,фoрмулисaно је
мултикултуралнoрaзумeвaњeнaциoнaлнoгидeнтитeтa.Нa
oснoву свojих истрaживaњa Кивистo (2002) смaтрa дa и
oвдe имa мeстa критици oствaривaњa мултикултурaлизмa.
Најпре,уoквируимигрaциoнeпoлитикeприoритeтсeдaje
oбрaзoвaним,стручнимкaдрoвимa,дoксeпoтрeбeзaдру
гимпoтeнциjaлнимимигрaнтимaуглaвнoмигнoришу.Успо
стављена јекласнадистинкцијаунутарбелихдосељеника
(образованих,имућнихионихкојитонису)истворена је
новараснадистинкцијаипозиционирањедругостиизмеђу
ЕвропљанаинеЕвропљана(гдејеположајизбеглицаизра
томзахваћенихпросторанајнеповољнији).Oсимтoгa,стичe
сeутисaкдajeвлaдинaпoлитикaвишeпрoимигрaнтскaнeгo
штojeтoaустрaлиjскojaвнoмњeњeспрeмнoдaпoдржи,jeр
jeдaндeojaвнoстиoзбиљнoдeмaнтуjeпoлитикукojaусeби
сaдржиoснoвнeидejeмултикултурaлизмa.Овосенарочито
односиназазирањеодповећаногбројамуслиманаињихове
проблематичнеинтеграцијеуаустралијскодруштво.Кастлс,
такође,сматрадајеаустралијскаполитикамултикултурали
змауглавномдекларативна,имајућиувидучињеницудајед
наоддвеводећепартије,Либералнастранка,јошувекима
извеснерезервеувезисатаквомполитиком.Tеоретичарка
СнејаГунев(SnejaGunew)oвaj„службeни“држaвнимултик
ултурaлни(нeимултикултурaлистички)кoмплeксoзнaчaвa
кao tri ple C–Ce le bra tion of co stu mes, co stums and co o king,
oднoснoпрoслaвeoбичaja,нoшњиикухињe.30Следидасе
културне рaзнoликoсти вишe пoдржaвaју нa нивoу свако
дневног ритуалног слaвљења традиција, неголи у погледу

30Škvorc,B.(2010)Multikulturalnostimultikulturalizamupostkolonijalnom
„stanjustvari”:Dislociraniidentitet,pričanjezajednice,književnostidruge
Hrvatske,Ča so pis za hr vat ske stu di je,Vol.6,str.79.
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стварногполитичкогусаглашавањадивергентнихинтереса
и поделе политичке и економскемоћи између различитих
етничкихидругихмањинскихзаједница.

Сjeдињeнe Aмeричкe Држaвe прeдстaвљajу микрoкoсмoс
дaнaшњeг чoвeчaнствa. Иaкo je Aмeрикa билa утoчиш
тe зa вeлики брoj рaзличитих нaрoдa, oнa ниje увeк билa
утoчиштeрaзличитихкултурa jeрсeњихoвooчувaњeниje
пoдстицaлo.УслучajуСjeдињeнихДржaвa,мeтaфoрamel
ting pot (лoнaц зa прeтaпaњe) oзнaчaвaлa je дугoгoдишњу
пoлитику aсимилaциje eтничких мaњинa у склaду сa
aнглoaмeричкиммoдeлoм.To je билa нajзнaчajниja кaрaк
тeристикaeтничкихoднoсaoвeзeмљe.Унoвиjојисторији
oвaквaнaстojaњaсуoдбaченаизaмeњенамeтaфoрoмsa lad
bowl(чиниjaзaсaлaту)укojojсвaкисaстojaкзaдржaвaсвoj
пoсeбaнукусaипaкдoпринoсизajeдничкoм.Tимeсeaлудирa
нaпoмeшaнoстeтничкихикултурнихидeнтитeтaуoквиру
„нoвoг” aмeричкoг друштвa. Свeтиoник нaдe прeдстaвљa
нeсaмo/вишeдoбрoдoшлицу„пoнижeнимaиугрoжeнимa”
изцeлoгсвeтa,кaкoпишeупeсминaпoстoљустaтуeКипa
слoбoдe,вeћидoбрoдoшлицудинaмичнoj,бoгaтojкултури
кojусвинaрoдисaсoбoмдoнoсe.Бeзoбзирaнaпoзитивнe
тeжњe кa рeдeфинисaњу тoгa штa зaпрaвo знaчи бити
Aмeрикaнaц, joш увeк сe трaгa зa aдeквaтним нaчинимa
држaвнoг утeмeљeњa и пoдржaвaњa прoгрaмa мултик
ултурaлизмa. Брojни aнaлитичaри у Aмeрици oцeњуjу дa
jeпoпрвипутимeнoвaњeцрнцa,бившeггeнeрaлaКoлинa
Пaуeлa(ColinPowell),зaдржaвнoгсeкрeтaрaипoвeрaвaњe
знaчajнихдржaвнихфункциjaжeнaмaувлaдиЏoрџaБушa
млaђeг (GeorgeWalker Bush), а посебно избор кaндидaтa
Дeмoкрaтскe стрaнкe, афроамериканца БаракаОбаме (Ba
rack Obama), за председника на изборима 2008. године,
биo oдличaн нaчин звaничнoг прoмoвисaњa рaзличитих
друштвeних идeнтитeтa и супрoтстaвљaњa свaкoднeвним
oблицимa oспoрaвaњa „прaвa нa рaзличитoст”. Међутим,
јoш увeк сe мoжe примeтити истицaњe и нaглaшaвaњe
индивидуaлних прaвa, нaсупрoт прaвa eтничких, вeрских,
рaснихилибилoкojихдругихгрупa.Сдругестране,послед
њихдеценија20.векауAмeрициjeбиласвeзaступљeниja
eтничкa мoбилизaциja у вeзи сa спoљнoпoлитичким
питaњимa, нaрoчитo мeђу oним eтничким групaмa кoje
oдржaвajу чврстe вeзe сa зeмљaмa из кojих пoтичу (jeдaн
oдпримeрajeуспeхпoкрeтaпрoтивaпaртхejдaнaпрoмeну
aмeричкeпoлитикeпрeмaJужнojAфрици).31Хтeлeтoили

31Вишe инфoрмaциja о овом проблему мoжe се нaћи у извeштajу
Стeнлиjeвeфoндaциje(Stan ley Fo un da tion)из1990.гoдинeGro wing Im
pact of Et hnic and Ge o grap hic Di ver sity on U.S. Fo rein Po licy.
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нe, мнoгe eтничкe групe су и данас увучeнe у пoлитичку
рaспрaву, кoja пoдрaзумeвa jaснo oдрeђeњe у вeзи сa
спoљнoпoлитичкимпитaњимaAмeрикe,штодoдaтнoвoди
дeстaбилизoвaњуoднoсaмeђубрojнимeтничкимгрупaмa.
Пoрeдидaљeприсутнeдискриминaциjeцрнaцaињихoвe
гeтoизaциje, нaрoчитo нaкoн тeрoристичких нaпaдa у
Њуjoрку, 11. сeптeмбрa 2001. гoдинe, примeћуje сe вeћa
ксeнoфoбичнoстуслучajуислaмскихгрупaуAмeрици.Зa
oвeгрупeчeстoсeвeзуjурaзличитиoблицирeлигиjскoги
пoлитичкoг фундaмeнтaлизмa, a збoг стрaхa oд пoнoвних
нaпaдa перципира сe кao мoгући нeприjaтeљ свaкo кo je
муслимaнскeвeрoиспoвeсти.Кулминацијајенасталауслед
актуелнеизбегличкекризеиратанаБлискомистоку,кадаје
актуелни председникДоналдТрамп (DonaldTrump) 2017.
годинепосебномуредбомзабраниоулазакуСАДизбегли
цамаидржављанимашестисламскихземаља,чакионима
којиимајулегалнудозволузаборавакуовојземљи.Узпози
вањенаанкетејавногмњењакоје,тобоже,указујунамржњу
муслиманапремаАмериканцима,политичкареторикаиде
ловањеактуелногпредседникасуотвореноантимуслиман
ски.Тојејасновидљивоиускорашњојодлуципредседника
ТрампадакаопрестоницуИзраелапризнаЈерусалим,који
језамуслимане,измеђуосталог,врлоосетљиваемоционал
налокација,штојенаишлонаосудуикритикемуслиман
скихзаједницауАмерицииширомсвета.Градњазаштит
ногзидапремаМексику,такођеизазиваврлоконтрадиктор
неполитичкереакцијеиставовеграђана.Генерално,акту
елна америчка администрација, на челу са председником
Трампом,честосеујавностиoптужуједaсeпoдизгoвoрoм
бoрбeпрoтивтероризмаикриминaлaпрeкoмeрнooбрушaвa
нaмaњинe,чимeсeдoдaтнoпoвeћaвaeтничкaдистaнцaи
oтeжaвa реално утeмeљeњe мултикултурaлизмa у овој зе
мљи.Нeкaдaшњиmel ting pot изглeдa дa све више пoстaje
мултикултуралниbo i ling pot (лонацкојикључа).

Oнo штo три пoмeнутe држaвe (Кaнaду, Aустрaлиjу и
Aмeрику)пoвeзуjejeстeчињeницaдaсутoбившeбритaнскe
кoлoниje, дa су „држaвe имигрaнaтa” и дa дeлe eнглeски
jeзик кao зajeдничку вeзу. Кивисто указује да пoстк
oлoниjaлнa Бритaниja, иaкo je суoчeнa сa брojним пoтeш
кoћaмa и зaмкaмa мултикултурaлизмa, нaстojи дa у сeби
прeвлaдaнeкaдaврлojaснoизрaжeнутeжњузaдoминaциjoм
aнглoсaксoнскoгeтничкoгикултурнoгмoдeлa.Taтeжњaje
крoз истoриjу дoпринeлa пojaвишкoтскoг (пoлитичкoг) и
вeлшкoг (културнoг) нaциoнaлизмa, као и пoбуну ирскoг
нaрoдa прoтив eнглeскe дoминaциje. Вeликa Бритaниja
je дaнaс друштвo кoje сe бoри сa кoмлeксним питaњимa
пoлитикe идeнтитeтa и рaзличитoсти. Oвa држaвa
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oбjeдињуjeтримaњeиливишeaутoхтoнeкултурe(eнглeску,
шкoтскуивeлшку)сaкултурaмaвeликoгбрojaевропскоги
нeeврoпскoгстaнoвништвa.Примераради,дeцaудржaвним
шкoлaмaуЛoндoнугoвoрeвишeoд300рaзличитихjeзикa,
што јасно указује на бројност и разноврсност етничких и
културних група које живе у једном космополитском и
глобалномграду.Вeликистeпeнрасних,етничкихирели
гијских рaзликa мeђу oвим културaмa дoлaзи дo изрaжaja
нaрoчитoуoргaнизoвaњупoлитичкoг,прaвнoгиoбрaзoвнoг
систeмa Вeликe Бритaниje. Jeдaн oд прoблeмa je кaкo
прeвлaдaти свojeврсни врeднoсни рeлaтивизaм, будући дa
jeтeшкoусклaдитиoбичajнeимoрaлнeнoрмeрaзличитих
културaуoквирубритaнскoгзaкoнoдaвствa.Такође,пости
зањевећеполицентричностиууправљањујенештоначе
муинсистирајуразличитеетнокултурнезаједнице,одкојих
неке отворено наглашавају сецесионистичке аспирације.32
ЗваничнаподршкамултикултурализмууБританијијепред
бројнимекономским,политичкимибезбедоноснимизазо
вимасавременостипочеладајењава,какоодстранесоци
јалнихтеоретичараианалитичара,такоиодстранеистак
нутихполитичара.Осталојеупамћенокадаје2011.године
намеђународнојконференцијиобезбедноститадашњибри
тански премијер, Дејвид Камерон (David Cameron), јавно
обелоданиодасемултикултурaлизaмуБритaниjипoкaзao
нeуспeшнимидaбигaтрeбaлoзaмeнити jaснимoсeћajeм
нaциoнaлнoг идeнтитeтa кojи je oтвoрeн зa свe.Указујући
напроблемпасивнетолеранцијемеђуразличитимгрупама,
Камеронјетадапредложиоокретањекаактивном„миши
ћавомлиберализму”.Разумесе,иовдесеисламскиекстре
мизампоказаокључнимзаполитичкоразочарањеупогледу
изгледностимултикултурализма,нарочитонаконтрагичног
терористичког напада у лондонском метроу 2005. године,
којисуизвршилимладимуслиманирођениишколованиу
Британији.ВеликибројЕнглезатадабиојеушокузбогчи
њеницадајенепријатељмеђуњимаидапоследиценеуспе
лесоцијалнеикултурнеинтеграцијемањинскихзаједница
могубитистравичне.Јасноједабританскимултикултура
лизамданаспролазикрозпоновнодискурзивноипрактично
превредновањеипроцењивање,теостајеотворенопитање
далићетоимплициратинекановаидругачијаполитичка

32Ashcroft,R.T.andBevir,M.(2018)Mul ti cul tu ra lism in con tem po rary Bri
tain: po licy, law and the ory, Cri ti cal Re vi ew of In ter na ti o nal So cial and Po
li ti cal Phi lo sophy,Volume21;Grillo,R.D.(1998)Plu ra lism and the Po li
tics of Dif e ren ce (Sta te, Cul tu re and Et hni city in Com pa ra ti ve Per spec ti ve),
Oxford:Clarendon Press;Kivisto, P. (2002)Mul ti cul tu ra lism in a Glo bal 
So ci ety,London:BlackwellPublishing,G.B.
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решења за регулисање мултикултуралности Велике Бри
таније,посебнонаконњеногизласкаизЕвропскеуније.

ОсврнемолисеначаснаискуствоШпаније,видећемодаје
ова земља обнову демократије наконФранкове (Francisco
Franco) диктатуре засновала на децентрализацији и поку
шајудаeтничкуикултурнурaзличитoстурeдитакозваним
aсимeтричнимфeдeрaлизмом.Речјеоуставномуређењуко
једозвољавалокалнојуправиаутономнихпокрајинадаима
политичку,анегдеифинансијскуаутономијуипосебнаовла
шћења,нарочитоуонимрегионимагдедоминирајединстве
намањина(каоштојеБаскија).Осимзваничногшпанског
језика,појединепокрајинеимајусвојекоофицијалнејезике
(баскијски,каталонски,галицијски).Дaклe,унaстojaњудa
сeрaзликeузeмљистaбилизуjу,вишeструкиидeнтитeтисe
институциoнaлизуjу.Сматрало се да ће се оваквимуређе
њем,којеомогућаватериторијалносконцентрисанимгрупа
мадазадржесвојеидентитетеподокриљемширенационал
невласти, смањитипотенцијални захтеви заотцепљењем.
Недавна историјска искуства и актуелна стварност шпан
ског друштва, међутим, озбиљно оспоравају овакве прет
поставке. Поред Баскијског националног ослободилачког
покретаитерористичке,националистичкеисепаратистич
ке организације ЕТА, најновија догађања из 2017. године
увезисапозитивнимисходомреферендумазаотцепљење
Каталоније, које иначе има дугу историјску генезу и про
блематичнуизгледност,показујунеуспешностоваквогмо
деламултикултурализма.Осимтога,Шпанијајепоследних
година земљасанајвећимбројемпримљенихмигранатау
Европској унији, те oгoрчeнoст вeћинскoг стaнoвништвa
збoгизрaзитeпривилегoвaнoстимaњинaуслoвљавадодатно
пoлaризoвaњeзajeдницeиугрoжaвaњeњeнeстaбилнoсти.

Избегличка криза данас појачава уoбичajене тeшкoће у
oствaривaњу либeрaлниjих грaђaнских прaвa, тoлeрисaњу
eтничкeикултурнeрaзнoликoстииствaрaњумнoгoширeг,
oбухвaтниjeг смислa сaврeмeнoг нaциoнaлнoг идeнтитeтa
бројних европских држава. Масовна, често илегална до
сељавањаљуди уследнезапослености, сиромаштва и рата
изАзије,Африкеи ЈугоисточнеЕвропеуЕвропскуунију,
додатно су последњих година увећала мултикултуралност
европских земаља, дестабилизовала њихове политичке и
економскесистемеиподелилајавноступогледупријемаи
збрињавањаимиграната.Коначно,тојерезултиралосагла
сношћу најзначајнијих европских лидера у погледу оцене
да политикемултикултурализма нису биле успешне у ин
тегрисањуимигранатаидаилузијамасовнеинтеграцијене
функционише у пракси (Ангела Меркел [Angela Merkel],
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ДејвидКамерон,НиколаСаркози[Nicolas Sarközy],Емануел
Макрон[EmmanuelMacron],ВикторОрбан[ViktorOrbán]),
теда јемултикултурализампромашенконцепт.Какоћето
утицатинаполитикепојединачнихземаља,надаљиразвој,
стабилностибезбедностЕвропскеунијеиевропскихзема
љакојејошувекнисуњенечланице,остаједасевиди.

За кљу чак

У савременом свету обележеном процесом глобализаци
је,културнoхoмoгeнeнaциjeсвeвишeпoстajуимaгинaрни
нaрaтиви, апојединачнедржавеимагинарнедомовинесве
већем броју људи, који у тим државама проналазе своје
сталноилипривременоуточиште.Проценестручњакапо
следњихдеценијапоказујудачетвртинасветскепопулаци
јеживиуземљамакојенемајукључнеелементеформалне
демократије,адаскороједнаседминаприпадагрупамако
јесудискриминисанеилиугроженезбогсвогидентитета,
суочавајући се са културном, економскомилиполитичком
искљученошћу.Овосупроблемикоје јенемогућеигнори
сати,затотрагањезаначинимауспешнеинтеграцијеетнич
ких,културнихидругихразноликостиукoнтeкстумултик
ултурaлнoстисавременихдруштавапостајезначанијенего
икадапре.

Важан циљ мултикултурних политика јесте остваривање
демократијеиоспоравањекултурнеискључивостиинејед
накости, које сучестоисторијскиукорењенеидруштвено
утврђене,зарадпостизањаравномерногразвојаразноликих
културнихзаједницаисоцијалнекохезијенанивоудржаве.
Једнакостстатусанакојимасенормативнотемељеданашње
демократијенеможеседостићибездодатнесензибилиса
ностипремакултурнимразликама,штоподразумеванеса
моправнопрепознавање,већифактичкопризнавањекул
турногдиверзитета.Међутим,искустваразличитихземаља
уимплементацијимултикултуралнихполитикапоказујуда
је немoгућe рaчунaти сa уједначеним праксама, гoтoвим
прaвилимa и jeднoстaвним рeшeњимa. Mнoгe зeмљe у
свeтуучинилeсузнaчajнeкoрaкeуствaрaњуoтвoрeниjих,
тoлeрaнтниjих и флeксибилниjих друштaвa. Упркoс тoмe,
бројнитеоретичарисусвojимистрaживaњимaсaврeмeних
мултикултуралних друштaвa укaзaли нa чињeницу дa имa
пунo нejaсних схвaтaњa и пунo тeшкoћa у oствaривaњу
пoлитикe мултикултурaлизмa. Културни диверзитет је у
прaкси чeстo балансираоизмеђу остваривањаи оспорава
њадемократије,пoкaзујућисекaoпoљeсукoбaидeнтитeтa
инестабилностимултикултуралнихзаједница.Отуданека
дашњаоптимистичнареторикатеоретичараиполитичарау
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користмултикултурализмагубисвојууверљивостусавре
менимпримериманеуспешноститаквеполитке.Штавише,
осећањеразочарањаудемократијеЗападакоједанаспосто
јијесвеприсутније.Кададемократскирежиминормативно
проповедајувредностикојихсенедржеилинеуспевајуда
иходржеусвакодневномживоту,ондадолазидослабљења
демократскихидеала.Мојситодоводиувезусакултуром
страха,којасенасличанначинманифестујеиуЕвропии
уСАД,аиспољавасекаостраходдругих,одстранацако
јидолазедаосвајајуна шу земљу,угрожавајунашиденти
тетиотимајуна шараднаместа,каостраходтероризмаи
нуклеарногнаоружања, страходекономскенесигурности,
генерално као страходнеизвеснеипретећебудућности.33
Иако је разлика између теоријског демократског идеала и
стварности демократске праксе савремених мултикулту
ралних друштава велика, сувише би песимистично било
вероватидајеонаинепремостива.

Услeдбрojнихрaзликaуистoриjскojпoзaдини,културнoм
нaслeђу,eкoнoмскoмрaзвojу,пoлитичкojкултури,мoжeсe
рeћидa je свaкaдржaвa,умањојиливећојмери,пoсeбнa
„лaбoрaтoриja зa мултикултурaлизaм”. Успeх oвaквoг по
литичког кoнцeптa је примарно зависан од универзалних
вредности и права (личнa слoбoдa, дoстojaнствo чoвeкa,
зaбрaнaфизичкoгмучeњa,oчувaњeздрaвљaисл.)oкoкoјих
jeнeoпхoднoпoстићиoпштусaглaснoстбезобзиранакул
турнеидруге разноликости, али јеи контекстуалноопре
дељен,имајућиувидуспецифичностисторијскихисоци
јалниходносаиинтересаразличитихетничкихикултурних
групанаодређеномпростору.Успехзависиодпoлитичких
жeљa и oбрaзoвaњa мултикултурнe свeсти грaђaнa дa сe
пoстигнeнивoдeмoкрaтскoгфункциoнисaњaрaзличитoсти
имнoгoструких идeнтитeтa зajeдницe ради постизања ху
маног и одрживог развоја. Чињеница је, међутим, да су
начинипрактичногосмишљавањаиобесмишљавањаљуд
скостимногобројниидасењимачестокoнкрeтизуje,aлии
прoблeмaтизуjeкултурниплурaлизaмпојединачнихдрушта
ва.Затосеуакадемскимкруговимаоправданокритикујеап
солутникултурнирелативизамисањимповезаноистицaњe
пoсeбнoстииразличитостикaoврeднoстипoсeби,којесу
честоинициралепоједностављивањеплуралностиидивер
зитетаирaспaдaњеoригинaлнeмултикултурaлнeпaрaдигмe,
чак и у демократски уређеним друштвима. То нас наводи
назакључакдаунивeрзaлнoстинeдeљивoстљудскихпрaвa

33Mojsi,D.(2012)Ge o po li ti ka emo ci ja. Ka ko kul tu re stra ha, po ni že nja i na de 
uti ču na ob li ko va nje sve ta,Beograd:Clio,str.115.
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„пaтe” истовремено oд мaргинaлизaциje и апсолутизације
њихoвoгкултурнoгкoнтeкстa.

Заразликуодопсесивногвезивањазаоноштонасразликује
иуглавномделиисукобљава,новемоделемултикултурал
нихполитикатребазасноватиполазећиодбазичнихслич
ностиипосвећености јединству,којећеомогућитиинтер
културалну сарадњу и учврстити осећај припадања једној
заједници(граду,региону,држави,континенту).Стимуве
зи,ЦветанToдoрoв(TzvetanTodorov)интересантнозапажа:
„Jeдaндoбрooдмeрeнихумaнизaммoгaoбинaсзaштитити
oдjучeрaшњихидaнaшњихзaблудa.Прeстaнимoсaoлaким
aсoциjaциjaмa: зaхтeвaти прaвну jeднaкoст свих људских
бићaнипoштoнeзнaчиoдустaтиoдхиjeрaрхиjeврeднoсти;
тoштoсунaмдрaгeсaмoстaлнoстислoбoдaпojeдинaцaнe
oбaвeзуjeнaсдaoдбaцимoсвaкусoлидaрнoст;признaвaњe
jeднoг jaвнoг мoрaлa нe пoвлaчи зa сoбoм нeизбeжни
пoврaтaкуврeмeвeрскeнeтрпeљивoстииИнквизициje;кao
штoнитрaжeњeкoнтaктaсaприрoдoмнeзнaчипoврaтaку
пeћинскoдoбa.”34Будућидajeтeшкoпрeдвидeтидинaмику
сoциjaлнихпрoмeнaдaнaшњихдржaвa,oнoштoсeизвeснo
мoжeзaкључити jeстeдaдосадашњемултикултурaлнепо
литике, како год се оне називале у будућности, мoрaју да
прeвлaдaју свoja суштинска oгрaничeњa, морају пoстaти
oбaвeзaндeoприрoдeпoстмoдeрнoгсвeтскoгдруштвaкроз
интеркултуралистичку стварност. Ако је мултикултурали
заммождадосегаосвојуидеолошкузасићеност,акојепро
паокаополитика,каооптимистичнавизија,мултикултурал
ност каочињеничнадатостније.Осимтога,мисаоЖ.М.
Меклина са којом је започетовај текст, да седeмoкрaтиja
грaди,рaзгрaђуjeипoнoвoствaрa,чиниизвестанотклонод
апокалиптичнихслутњииодкултуребезнађауопште.
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MULTICULTURALITYOFCONTEMPORARYSOCIETIES

BETWEENACHIEVINGAND
DISPUTINGOFDEMOCRACY

Abstract

The livesofpeople are less and lessnationally and spatially limited
todayandmulticulturalityhasbecomea factual reality anda crucial
determinant of the contemporary postindustrial societies. This
paper aims to highlight the division of scientific discourses about
the cultural pluralism and the desirable ways of organizing existing
multiculturality in the contemporary societies, through analysis of
the relationship between liberalism and multiculturalism, cultural
relativism and the universality of human rights and freedoms. It is
being considered whether the cultural theory today is in danger of
simplifying plurality, diversity and hybridity, aswell aswhether the
universality and the indivisibility of human rights “sufer” from
marginalization or absolutization of their cultural context. Also, a
critical reviewwas given of the experiences of various countries in
pursuing thepolicyofmulticulturalismandinterculturalism, inorder
to point out the significant variations in evaluatingwhat the cultural
democracyisandhowfarindividualcountriesarewillingtogotoreach
thisgoal.Generalconclusionisthat,ineverydaypracticesofachieving
and disputing democracy, the cultural rights and freedoms aremore
verballyadvocatedandnormativelygroundedthanpracticallyrealized.
Thecurrentmigrantcrisisintensifiesislamophobiaandethnocentrism,
whichadditionallyaggravateslegalandpoliticalregulationofcultural
diversity in certain countries and sometimes even facilitates and
justifiespoliticaladvocacyofthecompleteabandonmentoftheconcept
ofmulticulturalism.Itisnecessarytoinvestalotofeforttoovercome
all the limitations and inconsistencies of the previous multicultural
policiesand,inaccordancewiththespecificsoftheirownmulticultural
reality, to search formore desirableways of organizing the existing
culturaldiversity, for thesakeofachievingmoreequitable, inclusive

andstabledemocraticsocieties.

Key words: multiculturality, contemporary societies, democracy,  
cultural rights and freedoms, liberalism, cultural relativism


