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ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И СРБИЈА 
 

У овом раду разматра се положај Србије у свету насталом након уједињења 
Немачке и распада Совјетског савеза, при чему се заступа теза да је глобализација 
један од кључних процеса за разумевање тог проблема. Пошто је константовано да је 
данас доминантан "негативни" вид глобализације, указује се на његове штетне после-
дице, посебно у Србији, али се наглашава пресудна улога и одговорност српске полити-
чке елите, која је саму себе означила као "социјалистичку" и "националистичку". Сукоб 
српске ("изолационисти") и светске елите ("интервенционисти") прати се на два ни-
воа: реално-материјалном, који је прикривен, а тиче се борбе за друштвену моћ и пар-
цијалне интересе; и идеално-идеолошком, који је отворен и који се показује као привид-
на борба за високе вредности и идеале - идеологија "одбране националног суверени-
тета" наспрам идеологије "универзалних демократских вредности и тековина". Указу-
јући на нужност суштинских друштвених промена, али и на велике потешкоће у њихо-
вом покретању и реализовању, аутор скицира два могућа пута даљих друштвених кре-
тања у Србији ("континуитетни" и "дисконтинуитетни") и наглашава да ће победа 
једног или другог одредити судбину земље, али да то неће зависити само од односа 
унутрашњих снага, већ и од дејства спољашњих чинилаца, као и од неких конкретних, а 
сада тешко предвидивих, историјских догађаја. 

Кључне речи: глобализација, Србија, елитизација, сукоби, идеологија. 
 

Познато је да су се деведесетих година збила два крупна светска догађаја 
која ће битно одредити судбину људи не само на овим нашим просторима него 
и шире. Реч је, дакако, о уједињењу Немачке и распаду Совјетског савеза, што 
је било пропраћено израстањем САД у једину преосталу суперсилу света, нас-
танком нове врсте хегемонизма, срозавањем улоге Уједињених нација, редефи-
нисањем појма државног суверенитета, напуштањем социјализма у свим земља-
ма "источног блока" и јачањем сепаратизма и национализма у национално хете-
рогеним социјалистичким земљама, од којих ће само Југославија угазити у ду-
готрајни и крвави грађански рат. 

Ова збивања су само за неупућене дошла изненада, а заправо су била 
резултат процеса који су започети знатно раније, с тим да су неки од њих бриж-
љиво припремани и планирани. Ту се у првом реду мисли на победу нео-либе-
ралистичких политичких и економских концепција у САД и Енглеској (рега-
низам и тачеризам), на константни привредни успон Немачке још од седам-
десетих година и на урушавање привредног и друштвеног система Русије, што 
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је било убрзано наменутом трком у наоружању коју она на дуги рок није могла 
да издржи. 

Заснован на идеологији "слободног тржишта", неолиберализам се у прак-
си свео на политичку подршку националним и над-националним елитама у њи-
ховом настојању да максимирају своје профите и остваре највећу могућу конт-
ролу целокупног друштвеног живота и целога света. Влада се ту јавља само као 
извршни бранилац "слободног тржишта", односно као чврст и поуздан заштит-
ник приватне својине и парцијалних интереса оних који су способни да инве-
стирају и да привуку светски капитал, да стварају и увећавају профит, што се 
концентрише у све мањем броју руку, мада се и тзв. "обичном свету" пружа 
илузија да може да заради на тако конципираном "слободном тржишту". 

На унутрашњем плану неолибералистичка политика се углавном оства-
рује општом приватизацијом, смањивањем пореза за богаташе и кресањем изда-
така за јавне делатности (школство, здравство) и јавне потребе (социјална дава-
ња, запошљавање, заштита човекове околине), што резултира повећањем друш-
твених неједнакости и даљом елитизацијом друштва;1 док се на спољашњем 
плану неолиберализам показује као нескривени хегемонизам, који под плаштом 
идеологије "универзалних вредности" промовише легитимно мешање – укључу-
јући ту и војно – у унутрашње ствари других држава или целих региона, уко-
лико у њима дође до "дестабилизације", тј. уколико оне, из било којих разлога, 
постану сметња овако схваћеном процесу глобализације. 

Та интервенционистичка пракса је, дакако, стара и разноврсна, а не одно-
си се само на земље тзв. "трећег света", како се уобичајено мисли и говори, већ 
и на неке земље "првог" и "другог" света у одређеним периодима њихове "нес-
таблности" (Италија и Грчка, на пример, биле се предмет интервенционистичке 
пажње, планова и акција). Само се по себи разуме да су интервенцији најпод-
ложније оне земље које су неразвијене, у којима постоје веома наглашене соци-
јалне неједнакости, где владају оштра политичка размимоилажења која резул-
тирају политичком нестабилношћу и где се устоличују локални диктатори који 
би хтели да имају ексклузивно право на експлоатацију националних ресурса. 
Стога се интервенција, по правилу, одвија уз помоћ локалних контра-елита, што 
интервенционистима нимало не смета - важно је само да се заведе ред и оствари 
потпуна контрола над датим подручјем. Ето објашњења зашто се једни аутори-
тарни режими толеришу или чак помажу, а други жестоко осуђују и бескомпро-
мисно руше; односно зашто експанзија глобалиста није увек праћена употребом 
отвореног и грубог насиља. 

Као противречан процес спољашње унификације (прихватање универзал-
них економских, политичких и културних стандарда) и унутрашње диферен-
цијације (елитизација унутар друштава и између држава), глобализација по 

                     
1 О штетности процеса елитизације и опасностима које она може имати, или већ има, за 

друштвену стабилност и демократију најразвијенијих индустријских друштава видети у: Кри-
стофер Лаш, Побуна елита, Светови, Нови Сад, 1996.  



Социолошки преглед, vol. XXXIV (2000), no. 3-4, стр. 61-74.  
 

 
63 

дефиницији не трпи никакав наспрамни партикуларизам (државни, национални, 
индивидуални), нити има икаквог разумевања за отпоре унификацији. А за то 
није довољно само да се прокламује "економија без граница", да се оформе ги-
гантске глобализујуће економске структуре и одговарајуће моћне и свеприсутне 
институције и организације, већ мора да постоји још и супериорна политичко-
војна сила која подржава и гарантује такву глобализацију, а ово опет мора да 
буде праћено једном неспорном и за све прихватљивом идеологијом, састав-
љеном од таквих елемената (светски мир и стабилност, просперитет, људска 
права, права мањина и сл.) који се имају сматрати највишим достигнућем 
људског рода и у име којих се онда може чинити све што се хоће. 

У сваком случају, глобализација се показује као један од кључних про-
цеса за разумевање времена у којем живимо, као и надолазећег времена, мада 
је сам појам вишезначан и недовољно социолошки прецизно одређен, па је 
подложан различитим тумачењима. Не улазећи у неко подробније размат-
рање, ми ћемо се овде задовољити указивањем на могућност његове двостру-
ке употребе. С једне стране, глобализација се може посматрати као процес 
ширења и универзалног прихватања тековина и вредности индустријске ци-
вилизације, усмерене на побољшање квалитета људског живота, на космо-
политско преструктуирање света и његову интеграцију на новим, човеку при-
меренијим основама; а, с друге, као процес више или мање отвореног и при-
силног наметања једног модела техничко-технолошког развоја, привредног 
раста, политичког система, културног модела и целокупног устројства света, 
с циљем да се очувају и увећају постојеће унутардруштвене и међудржавне 
разлике и да се обезбеди потпуна контрола над материјалним, духовним и 
људским ресурсима на глобалном нивоу. 

Посматрана као процес ширења универзалне индустријске цивилизације 
која олакшава и побољшава живот људи, успостављања светског економског 
система на принципима истински слободног тржишта и искреног настојања да 
се изграде заједнички темељи отвореног и демократског друштва, глобализа-
ција би могла бити оцењена не само као нужна већ и пожељна. Али, посматрана 
као тенденција новог хегемонизма и унификације света, с циљем да се искори-
сти за реализацију себичних интереса мањине најмоћнијих, она има изузетно 
штетно дејство и мора се окарактерисати као негативна појава. 

На жалост, овај други вид глобализације има данас превагу над оним 
првим, а његове погубне последице могу се пратити у свим сферама друштве-
ног живота. Тако, се на економској равни то првенствено манифестује кроз тех-
ничко-технолошку супериорност развијених индустријских друштава, која се 
труде да ту позицију одрже и увећају, како у односу према неразвијенима, тако 
и међусобно, што се нарочито показује у одржању техничко-технолошке зави-
сности, извозу застарелих и "прљавих" технологија и увозу јефтине, а по могућ-
ству што квалификованије радне снаге, у чије школовање нису уложена никаква 
средства, више или мање отвореним царинским ратовима, итд. У политичко-
војној сфери тај нови поредак се испољава кроз историјски ревизионизам (којим 
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се накнадно ретушира и подешава историја према садашњој снази и интере-
сима); амбицију да се изврши нова глобална прерасподела интересних сфера; 
тежњу да се осигура опстанак и оствари апсолутна премоћ једног војног савеза; 
некритичко истицање предности парламентарних демократија западног типа, 
без указивања на њихове слабе и тамније стране; идеологизацију и политичку 
прагматизацију питања људских права и слобода, посебно етничких, након што 
су сва та питања раније, у много повољнијим условима и не баш увек уз 
употребу демократских средстава, "решена" у властитој кући, а која другде не 
могу бити на адекватан начин задовољена управо због великог историјског 
заостајања и неповољног економског и социјалног контекста у коме се све то 
одиграва, и који се тиме још више учвршћује. На културној равни то се углав-
ном исказује кроз наметање "универзалне" масовне културе и вредности које 
она протежира, што би требало да прекроји и потисне у заборав националне 
особености мањих друштава, чиме би се утро пут за стварање "екуменског 
друштва", којим би биле трајно конзервиране предности и привилегије једних и 
недостаци и прикраћености других и сл. 

Мада је одувек постојала као битна претпоставка и саставница капи-
талистичког начина производње, глобализација је у садашњем облику почела да 
се развија са процесом израстања Америке у светску силу, чему је веома допри-
нело њено нагло богаћење у оба светска рата, тако да се она у великој мери 
може поистоветити са процесом американизације света.2 Тако схваћена глоба-
лизација подразумева брисање свих граница ширењу слободног тржишта и 
оплођавању крупног капитала, али само ако се те границе посматрају од центра 
ка периферији, а никако и обрнуто, што је, из перспективе глобалиста, уосталом 
и немогуће. На делу је, дакле, неоколонијализам који је вешто изменио стару 
форму и механизме деловања, прилагођавајући их духу времена, али који је у 
целости очувао, па чак и унапредио своју суштину. 

Постоје, дакако, и противречности унутар самих глобалиста, али оне се 
настоје решити тако што ће се стварати и одржавати глобалистичке организа-
ције (као што су ММФ, СТО и др.) у којима се обављају преговори и договори, 
али уз признавање доминантне улоге највеће економске, политичке и војне 
супер-силе, при чему ће се, прећутно или изричито, задржати и подела на инте-
ресне сфере или сфере приоритетног утицаја. У сваком случају, наднационални 
капитал и мултинационалне компаније одавно су релативизовали појмове "на-
ционалних граница", "националних економија", "националне политике", погото-
во за мале и средње земље и започеле процес стварања над-елита светског дру-
штва. 

Па ипак, постоје још увек најмање три јака светска глобалистичка центра, 
заснована на три различите традиције, и њихова коегзистенција, компетиција 
или судар одредиће судбину света у наредним вековима. Реч је о англосаксон-

                     
2 Видети: Ноам Чомски, Профит изнад људи. Неолиберализам и глобални поредак, Све-

тови, Нови Сад, 1999. 
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ском либералистичком и неолибералистичком центру са идеалом либералне 
државе, европском социјално-демократском центру с идеалом социјалне државе 
и источњачком државно-бирократском центру са идеалом модернизоване фор-
ме државног централизма. Данас суверено доминира први центар, али њихове 
будуће односе условиће како унутрашњи привредни развој, тако и способност 
да привуку светски капитал и да укључе у себе преостале полу-центре или 
регионалне силе – какве су Русија, Индија, Бразил или арапски свет – односно 
да се успешно интегришу и контролишу земље из властите, али и из туђе инте-
ресне сфере. Оно што је битно јесте да су механизми моћи и структура интереса 
глобалистичких центара веома слични, а главна разлика између њих је у томе 
што су једни тренутно економски развијенији, политички утицајнији и војно 
јачи, те могу да наметну свој модел, док други не могу, иако би хтели. Нека се 
нико овде не заварава: нема готово никакве разлике између данашње Америке и 
можда прексутрашње Кине. Са становишта мале земље, једина права заштита 
може да буде њена унутрашња снага и мудро одабрана спољашња позиција у 
добро уређеном свету где се поштују међународне норме и организације, које 
нису под доминацијом једог центра и које су заправо ту да штите интересе 
малих и слабих. 

Поставља се сада питање како се у свему томе понела Србија, тј. да ли је 
она спремно дочекала поменуте крупне светске догађаје и процесе, какве су 
одлуке тада донете и доцније доношене, а тичу се судбине Србије и српског 
народа у целини, као и оних народа који са Србима живе у истој држави, ко је и 
зашто те одлуке доносио, какве су последице свега тога и да ли је потребно и 
могуће ове одлуке преиспитивати а постојеће стање мењати. 

У трагању за одговорима на ова и слична питања требало би избегавати 
емотивне и екстремно пристрасне судове било које врсте, које иначе слушамо 
свакодневно, а нагласак стављати на објективну анализу чињеница, при чему би 
позиција Србије требало увек да буде у првом плану. Јер, свет је онакав какав 
јесте и ми тешко можемо да га мењамо. Другим речима, док промену "света" 
можемо само да прижељкујемо, промене у Србији имамо право да очекујемо 
или захтевамо. 

Има, наиме, једна круцијална истина која се код нас недовољно уважава, 
а која би се у заоштреној форми могла да искаже следећим речима: у сукобу са 
"светом" (а "свет" је тамо где је светска моћ) Србија може да буде потпуно у 
праву, а да то не изазове готово никакве штетне последице по свет; и обрнуто, 
свет може у свему да греши, а да последице тога ипак буду погубне само за 
Србију. Свиђало се то некоме или не, али право јачега се у међународним одно-
сима увек примењивало у мање или више заоштреној форми. Треба ли овде 
подсећати да је још Кант односе међу државама сагледавао као стање сталног 
рата, пошто се оне понашају "као дивљаци без закона", сматрајући да се из тога 
може изаћи само стварањем савеза народа, који не подразумева постојање једне 
суверене силе, као у унутрашњем грађанском уређењу, већ се заснива на начелу 
удруживања или федерације, што је ипак само једно "требање"? 
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У послератном периоду то право је било привремено потиснуто у други 
план због "равнотеже страха" двеју супер-сила, али само на глобалном нивоу, 
док је на локалном непрекидно било практиковано. Данас је оно оживело у свој 
својој суровости и огољености, а његово деловање у конкретној ситуацији може 
да буде ублажено само адекватним унутрашњим припремама и пажљивом 
изградњом спољашње позиције на бази узајамности интереса која гарантује 
безбедност и стабилност, што претпоставља постојање једне разрађене и дуго-
рочне државне стратегије. 

Ниједну од те две кључне ствари Србија није учинила, како би предупре-
дила неповољне догађаје и отклонила или ублажила њихове штетне последице. 
Наиме, с обзиром на изузетно неповољан статус српског живља које живи ван 
матичне земље у случају распада СФР Југославије, Србија је била прва позвана 
да на унутрашњем плану предузме два стратешки важна корака: прво, да учини 
све како би се, уз примену мирнодопске политике и средстава, што дуже очу-
вала нека форма заједничке државе док се не стекну услови за евентуални 
миран и цивилизован разлаз; и друго, она је требало да брже, одлучније и дубље 
од осталих крене у реформе властитог друштва и јачање своје међународне 
позиције, саобразно измењеној глобалној ситуацији. Ако ништа друго, ваљало 
је чинити макар оно што су учиниле републике које су се одвајале - одбацити 
одлучно социјализам (кога ионако овде никада није било превише), прокламо-
вати мирољубивост, гушити примитивни национализам, изграђивати имиџ 
жртве за Србе који поделом остају у другим државама, прионути на изградњу 
цивилног друштва, безрезервно прихватити идеологију "западних вредности", 
итд. 

А у Србији је, заслугом њених нових елита, урађено све супротно од оно-
га како је требало. Званична политика Србије саму себе је именовала као соци-
јалистичку и националистичку и тиме створила чврст ослонац и неспоран оквир 
за удруживање свих својих старих и нових противника: стари антикомунизам, 
лако се спојио са новим ревизионизмом и неоимперијалистички настројеним 
мондијализмом. Као последња "комунистичка оаза" у Европи, као светски на-
ционалистички баук и као агресивно милитаристичка, Србија је олако проћер-
дала свој пређашњи историјски капитал и лако стекла негативни имиџ, те бес-
повратно изопштена из света, а Срби су, у свету тако склоном поједностав-
љивању, једнодушно проглашени за "лоше момке" и та тужна прича траје до 
данас. 

Није онда чудно што за своје циљеве, онако како их је замислила и поку-
шала да реализује њена новоуспостављена политичка елита, Србија није могла 
да задобије било чију подршку са стране. Једном оквалификовани као "нацио-
налистички", "комунистички" и "милитаристички", циљеви Срба и Србије, који 
у својој објективној форми нису били ништа мање оправдани од циљева других 
учесника у југословенској драми, нису имали никакву шансу ни да се ваљано 
артикулишу, а камо ли реализују. Дода ли се томе и општа криминализација, 
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елитизација и политизација србијанског друштва – о чему сам већ писао3 – 
односно одсуство воље и умећа код српске политичке елите да се изађе из дуго-
трајне и дубоке економске, политичке и духовне кризе, успостављањем преду-
зетничке тржишне економије, демократске политике и креативне културе – и 
добиће се сви релевантни елементи за објашњење садашњег катастрофалног 
стања у којем се Србија налази. 

На питање зашто се историја у нас понавља (сукоб са најмоћнијом и нај-
агресивнијом актуелном силом, ненадокнадиви људски губици, велика матери-
јална разарања, занемарљива накнадна компензација и сатисфакција, дубоке 
унутрашње поделе, итд.) не може се ваљано одговорити уколико се, осим једне 
традиционалистичке матрице, не узму у обзир и реални интереси владајућих и 
осталих политичких елита, односно доминантних друштвених група и њихових 
идеологија, претежно заснованих на митологизованој и националистичко-мили-
таристички обојеној лажној историји, која се, једном створена и наметнута 
социјализацијом, враћа у народ, изазивајући његова нова страдања према већ 
виђеном моделу. При том се иста логика силе и манипулације, која се лако 
препознаје и с разлогом осуђује на другој страни, безобзирно практикује у вла-
ститој средини, пре свега у обрачуну са политичким неистомишљеницима и 
критичарима. 

Ако се, дакле, запитамо зашто одговор Србије на изазов времена није био 
адекватан, промишљен, планиран и ефикасан, већ промашен, импровизован, 
парцијалан и неуспешан, односно зашто Србија нема стратешки државни про-
грам и разрађене механизме његове успешне реализације, онда се мора рећи да 
кључно објашњење за ту чињеницу мора да буде потражено у начину форми-
рања и деловања новостворених политичких и економских елита у Србији, чији 
је себични интерес сасвим потиснуо националне и државне интересе. 

Другим речима, иако политика Србије није довољно осмишљена, она је 
ипак смислена, а оно што јој даје постојаност и накнадно је осмишљава јесте 
интерес њене владајуће и доминантне елите: да стекне, очува и увећа своју моћ, 
економску и политичку. Елита у Србији изграђена је на принципу затвореног 
друштва и отворених сукоба и она је нужно морала да се сукоби с елитом света, 
којој одговарају отвореност и "сарадња". Изолационизму прве супротстављен је 
глобализам друге. А цену свега тога плаћа искључиво српски народ, као и они 
народи који са њим живе у истој држави. 

Према томе, социолошки посматрано, однос између Србије и света може 
се описати и у категоријама оштрог, тоталног и дуготрајног конфликта двеју 
елита: локалне и глобалне. То је социјални сукоб изразито неједнаких страна-
учесница, са неједнаким последицама и исходом, али страна које имају сличну 
                     

3 Видети: Милан Трипковић, Елитизација, политизација и криминализација српског/југо-
словенског друштва, Гледишта, бр. 1-6/1997., стр. 17-31. Овај текст објављен је и на мађарском и 
словачком језику: А јugоszlаv tarsadalom elitizacioja, kriminalizacioja еs pоlitizaciоjа, Sympоsiоn, но-
вембар 1997, стр. 29-39.; односно Еlitizaciа, kriminalizacia а politizacia јuhоslovenskej spоlоčnоsti, Оs, 
Bratislava, no. 10/1998., s. 56-59. 
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унутрашњу структуру и механизме деловања, само са обрнутим предзнаком. 
Као што је речено, српска и светска елита су нужно у сукобу. Јер, док елити 
Србије одговарају конфликти и затвореност, под условом да се они могу дози-
рати и контролисати, будући да тако одржава и увећава своју моћ; елити света 
одговарају отвореност и прихватање тзв. "универзалних вредности", пошто тако 
проширује свој утицај и остварује циљеве глобализације. 

При том се овај сукоб може посматрати на два нивоа: реално-матери-
јалном, који је дубински, и идеолошко-идеалном, који је површински, али то не 
значи и мање важан, а поготово не мање утицајан. На првом нивоу, нивоу борбе 
за моћ, тај сукоб се показује као сукоб интереса двеју супротстављених страна и 
он остаје максимално скривен од очију тзв. "јавности". При том су интереси 
глобалиста и интервенциониста постављени у широком распону, идући од при-
бављања недостајућих и јефтиних сировина и обезбеђивања јефтине радне 
снаге, преко извоза технологија (поготово застарелих и прљавих), пласмана 
својих роба и капитала, даљег ширења и превласти мултинационалних компа-
нија, па до развоја војне индустрије, увек с основним циљем да се постојеће 
предности и неједнакости одрже и по могућству увећају. По природи ствари, 
ови интереси никад се не разоткривају у својој огољеној очигледности, већ су 
увек идеолошки камуфлирани, брижљиво маркетиншки обрађени и примамљи-
во медијски упаковани и пласирани. Другим речима, у свакој интервенцији 
глобалиста прећутани су разлози или латентни мотиви, који су увек стратешко-
економске природе, а обзнањени су и бучно рекламирани они манифестни, који 
су идеолошке нарави. А идеолошки корпус се тако пажљиво бира и фино поде-
шава да он не може бити никако споран и оспораван, као што је данас случај са 
идеологијом људских права и тзв. "универзалних демократских вредности и 
тековина". Пресудну улогу у свему томе играју утицајни мас-медији који данас 
имају моћ и могућност да у дословном смислу производе догађаје.4 

С друге стране, интерес локалиста и изолациониста јесте да у оквиру 
једне затворене економије и чврсте контроле свих битних сегмената друштва 
изврше тиху, подземну транзицију социјалистичке привреде у приватно-сопст-
веничку, односно да у условима потпуне спољашње блокаде и строго надзира-
ног увоза и извоза обезбеде елити екстра-профит и брзо богаћење, како би се, у 
случају губитка политичке власти, задржала економска моћ, а својим политич-
ким противницима истовремено препустила осиромашена и упропашћена држа-
ва, тако да бирачи наскоро почну с носталгијом да се сећају њихове власти, као 
што данас многи чине с Титом, прижељкујући њихов "повратак". 

На површинском нивоу, то је сукоб двеју идеологија - идеологије заштите 
демократије и људских права, с једне стране; и идеологије одбране националног 
                     

  4 На тај начин се показује тачном теза теоретичара постмодернизма да је у савременом 
свету све више информација а све мање смисла, односно да је смисао потиснула симулација схва-
ћена као изрежирани и монтирани догађај који би самим тим требало да задобије привид смисла: 
масмедијска слика постаје узрок догађаја, а не обрнуто. Видети: Жан Бодријар, Симулакруми и 
симулација, Светови, Нови Сад, 1991. 
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суверенитета и "људског достојанства", с друге. Најбољи доказ да се овде ради 
о идеологијама јесте чињеница да се у првом случају, тј. код заступника идеоло-
гије људских права, ни не помишља на санкције, блокаде или војну интервен-
цију у ситуацијама које су потпуно аналогне онима у Југославији, односно 
Србији (геноцид Турске над Курдима, присилан егзодус Срба из Хрватске, гра-
ђански рат у Руанди, Сијера Леонеу, Источном Тимору, Алжиру и сл.); а у 
другом случају, тј. на страни идеолога националног суверенитета, што је њихо-
ва политика довела до губитка значајних српских територија, огромног страда-
ња српског становништва и битног ограничавања националног суверенитета, 
без икаквих штетних последица за "победничку" српску елиту. 

Идеологија глобалиста и интервенциониста је, разуме се, рафиниранија, 
модернија и знатно споља примамљивија, те у том смислу и много ефикаснија, 
али то не значи и мање цинична и штетна, како у односу на сопствене грађане 
тако и у односу на цео свет. Ова идеологија се у основи темељи на неколико 
кључних поставки, које су током НАТО бомбардовања Југославије не само 
успешно примењене него и битно иновиране: 

 
 Заштита људских права, посебно мањинских, изнад је суверени-

тета држава, те ако се процени да су она угрожена, допуштена је тзв. 
"хуманитарна интервенција"; 

 Интервенција је формално усмерена против владе земље која 
крши "хуманитарно право", а садржински погађа народ, али се интервен-
ционисти на ово не осврћу, сматрајући да се то не може избећи, односно 
препоручујући цинично народу да промени такву власт од које се осећа 
угроженим; 

 Пошто начелна општа сагласност, наводно, већ постоји, конк-
ретну одлуку о интервенцији може да донесе и група држава које имају 
самопрокламовани "демократски легитимитет"; 

 Војно извршење одлуке може се поверити и једином преосталом 
војном савезу који има већ припремљене командне структуре, одговара-
јуће наоружање и друга потребна средства и који је самим тим ефикасан, 
а његово деловање надзиру управо најдемократскије државе света, те је 
тиме искључена свака могућа злоупотреба; 

 Па ипак, ако се и догоде грешке при извршењу тако "деликатног 
хуманог задатка", оне су унапред опроштене, односно стављене су у иск-
ључиву надлежност органа самог савеза и земаља чланица; 

 Ради веће ефикасности, смањивања патњи угроженог становни-
штва и бржег успостављања преко потребне стабилности и безбедности у 
региону, није нужно да се рат води само против војних и полицијских 
снага непоћудне владе, већ и против целог народа и на целој територији, 
тако да и цивилни циљеви постају војни, не ретко приоритетно; 

 Интервенција мора да буде тако вођена да се са што мање 
губитака на властитој страни (по могућству никаквих) постигну што је 
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могуће већи ефекти, макар то ишло и на уштрб прецизности у гађању 
циљева који су проглашени за војне (тзв. "колатералне грешке"); 

 Ради веће ефикасности, допуштено је коришћење "осиромаше-
ног" нуклеарног оружја, изазивање еколошких катастрофа, разарање 
виталних објеката намењених најширој употреба и продужавање патње 
цивилног становништва и након формалног окончања агресије; 

 Наравно, интервенцији претходи и прати је жестока медијска 
кампања, коју координирају и усмеравају експерти за психолошки рат и 
сл. 

 
С друге стране, идеологија локалиста и изолациониста је старомоднија, 

грубља, конфузнија, мање привлачна и теже спроводива, па се унапред може 
очекивати да буде губитничка, али је њена унутрашња структура сасвим упо-
редива са претходном. Њене основне поставке могле би се свести на следеће: 

 Заштита националног суверенитета највише је право и најсве-
тија обавеза сваког грађанина, а његова садржина, као и оцена степена и 
разлога угрожености, у искључивој је надлежности “легитимних политич-
ких органа власти, пошто су они изабрани вољом већине грађана на плу-
ралистичким и демократским изборима”; 

 Исто важи и за спољну политику, односно избор "пријатеља" и 
"савезника", који се више бирају по политичкој сличности и наклоности 
оних на власти, а мање према јасно дефинисаним и консензусом прихва-
ћеним стратешким интересима државе, који уосталом никада нису ни 
дефинисани; 

 Унутрашња организација државе и начин њене уређености, 
укључујући ту и међунационалне односе, јесте унутрашње питање државе 
и оно се решава без икаквог мешања са стране, у складу са позитивним 
правним прописима, за које се тврди да нису у несагласности са "најви-
шим светским стандардима"; 

 Држава има право и обавезу да интервенише свим законски 
допуштеним средствима када и уколико оцени да је нарушен њен унут-
рашњи уставно-правни и политички поредак; 

 Свака интервенција са стране сматра се недопустивим мешањем 
у унутрашње ствари једне суверене земље и означава се као "ничим 
изазвана агресија", а грађани се опомињу на дужност одбране национал-
ног суверенитета, с тим да уколико се не одазову позиву отаџбине или 
посумњају у исправност и целисходност процена и одлука које је донео 
политички врх земље, сматраће се "издајницима" и у односу на њих ће 
бити предузете и примењене мере репресије; 

 Свака страна интервенција (санкције, изолација, оружани напад) 
сматра се атаком на државу и цео народ, а не на политичку елиту која је у 
име тога народа доносила одлуке које су интервенцију изазвале; 
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 Сви унутрашњи проблеми, противречности и заостајања у раз-
воју тумаче се тако као да су они искључива последица деловања интер-
венциониста и њихових "унутрашњих помагача", док владајућа елита 
сама себи одаје пуно признање што и у таквим условима успева да 
обезбеди преживљавање становништва, док се богаћење у властитим 
редовима пориче или прећуткује; 

 Народу се упорно понавља како су невоље које су га снашле 
последица несрећног стицаја околности, личних анимозитета "актуелних 
светских моћника" или "завере" разних тајних удружења,5 те му се непре-
кидно улива лажна нада да ће све то ускоро проћи, да ће се околности у 
свету радикално променити, да ће правда најзад тријумфовати и да ће 
српски народ још једном изаћи као "победник над далеко надмоћнијим 
непријатељем"; 

 Србија се жели заправо представити као центар и покретач 
отпора новом светском поретку, односно као земља која ужива неподе-
љене симпатије и подршку "целокупног слободоумног, мирољубивог и 
прогресивног света"; 

 Да би се народ још чвршће уверио у исправност и перспектив-
ност такве политике, настоји се остварити потпуна контрола целокупног 
медијског простора, али пре свега електронских медија, преко којих се 
спроводи медијски дрил, који подразумева употребу свих средстава и 
коришћење механизама медијског произвођења догађаја, дакле истог оног 
што се жестоко критикује код интервенциониста. 
 
На сву срећу, не постоји само једна Србија и не постоји само један свет. 

Као што постоје два лица света,6тако постоје и два лица Србије. Ми смо данас 
принуђени да гледамо и, што је много важније, трпимо последице двају здруже-
них тамних страна - глобалне и локалне. То што су се оне сплеле у змијско 
клупко мржње и зла није случајно, будући да се сукобљене силе, као наспрамне, 
увек обликују у оквиру истог модела, по принципу ругобног лика и његовог 
изобличеног одраза у огледалу. За тамну страну лица света нека се постарају 
његови грађани, а за наше светло лице морамо сами да се изборимо. 

 То је веома тежак и компликован задатак, пошто се демократске снаге у 
Србији суочавају са удруженим негативним дејством спољашњих и унутраш-
њих фактора. Јер, не само што је овде на делу класични сукоб интереса великих 
сила и што досадашња интервенција Запада доприноси ревитализацији полити-
чких елита у Србији7, него се владајуће и доминантне елите чврсто ослањају на 

                     
5 Видети: Родни Еткинсон, Зачарани европски круг, Светови, Нови Сад, 1997. 
6 Видети: Маuricе Duverger, Јаnus. Dva lica Zapada, Globus, Zagreb, 1980. 
7 Тако је, рецимо, подизање хашких оптужница против политичког и војног врха Србије 

несумњиво допринело кохезији (можда и присилној) припадника елите и њиховом окретању ка 
примени све репресивнијих мера према политичким противницима. С друге стране, упорно нас-
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један, не баш тако узак слој, оних којима је, на овај или онај начин, у интересу 
да се постојеће стање ствари не доводи радикално у питање. Ту у првом реду 
спадају носиоци и учесници "црне", "сиве" и привидно "беле" економије – од 
класичног криминала, преко оних који раде у "друштвеном" и државном секто-
ру и користе разноврсна средства и механизме реализације приватних интереса 
по том основу, односно приватника који не плаћају одговарајући порез и друге 
дажбине, до радника на "принудном одмору" који су се укључили у разне обли-
ке такве "економије". Придода ли се томе општи страх од промена, јака тради-
ционалистичка свест и особени, митологизовању подложни менталитет, и доби-
ће се сви релевантни чиниоци који обликују нашу стварност, не само у послед-
њој деценији него и у последњих пола столећа.8 

Тако се у Србији створила једна релативно добро интересно интегрисана 
структура која се успешно супротставља променама или их барем не подржава. 
На другој страни, снаге промене су далеко дифузније и интересно хетерогеније, 
а оно што им је заједничко јесте једно неодређено осећање да "овако више не 
иде", али и страх да ће све још дуго остати по старом, што ствара осећај резиг-
нације и води све већој пасивизацији. С друге стране, опозиционе политичке 
партије, или барем оне најстарије и најутицајније међу њима, нису у стању да 
јасно артикулишу и делотворно каналишу то доста неодређено незадовољство и 
да га трансформишу у успешну акцију. Један од најважнијих разлога за то јесте 
што су оне устројене на сличним принципима као и владајуће партије, односно 
што се од њих недовољно убедљиво разликују. 

Ако, дакле, имамо право да најоштрије осуђујемо наметање логике силе у 
међудржавним односима, онда имамо и потребу да се од тог насиља вођењем 
мудре политике заштитимо, као и обавезу да оно што у досадашњој политици 
Србије није добро жестоко критикујемо и да захтевамо да се ствари овде брже и 
одлучније мењају. Проблем је у томе што трагично заостала и дубоко подељена 
Србија није у стању да има било какву дугорочну стратегију и делотворну 
колективну акцију као одговор на изазове садашње глобализације. Само модер-
низоване економске структуре и модернизацијски политички процеси, праћени 
широком духовном обновом и паметним отварањем према свету имали би моћ 
да растачу традиционалистичку свест и да сузбијају разорно дејство партикула-

                                                     
тојање Русије да се, у потпуно измењеним и за њу веома неповољним околностима, макар и у 
ограниченој мери, помаже српској елити и тако одржи утицај у Србији (што јој, дакако, не смета 
да помало и тргује недаћама српског народа) такође значајно доприноси стабилизацији владавине 
садашње политичке и економске елите код нас. Све то показује да ће спољашњи чиниоци имати и 
даље важну, ако не и пресудну, улогу у развоју догађаја на овим просторима. 

8 Нема сумње да су многе од ових појава, иако не у тако драстичном облику, биле присутне 
и у старом социјалистичком режиму. Што се тиче Србије, за њу је пресудна чињеница да се њена 
данашња владајућа елита, као и значајан део контра-елите, формирала као изданак оне конзер-
вативне струје у бившем Савезу комуниста која је активно, а вероватно и пресудно, помогла Брозу 
да се обрачуна са српским либерализмом у економији и политици крајем шездесетих и почетком 
седамдесетих година. 
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ристичких интереса, те да Србији обезбеде више респекта у међународним 
односима. Све остало су празне идеолошке приче или пусти снови занесењака. 

То ће се, међутим, веома мукотрпно и дуго остваривати, пошто су у овим 
тешким временима готово сви наши главни политички актери остали ближи 
једној задртој и примитивној Србији, "зарозаној и заглибљеној по ћоравим сока-
цима",9 и пошто се унутар такве њихове оријентације не находи само тради-
ционалистичка свест већ и један чврсти сплет сасвим реалних интереса тих 
актера и њихових истомишљеника. 

Како ствари сада стоје, конзервативна, грамзива, конфликтна, саможива и 
ксенофобична Србија однела је превагу над оном другом - модерном, племени-
том, мирољубивом, толерантном, отвореном, предузетничком – и у томе 
негативна улога спољашњег света није нипошто занемарљива. А то се, барем 
што се тиче Србије, може и мора мењати. Питање је само како, када и по коју 
цену, пошто то није искључиво питање хтења, па чак ни умећа и прегнућа, већ 
реалног односа снага у друштву и сукоба интереса друштвених актера. 

Оно што се чини извесним јесте да у таквој ситуацији опозиционе пар-
тије, онакве какве јесу, нису у стању да властитим снагама обликују ону дру-
гу Србију. У тај пројект мораће да се укључи много шири круг људи. У про-
тивном, може се лако десити да једна елита буде замењена другом, а да Срби-
ја и даље настави да посрће и бауља, односно да тавори на европском дну. 

Пошто је пропустила прилику да, идући крупним светским догађајима у 
сусрет, на време сама обликује своју бољу будућност, Србија је данас прину-
ђена да бира између две могућности, од којих је једна реалнија али лошија, а 
друга пожељнија али теже остварива. Прва могућност значила би њено даље 
затварање, праћено невиђеним сиромаштвом најширих друштвених слојева, 
чврстом унутрашњом диктатуром, непропусном спољашњом изолацијом, сва-
којаким притисцима са стране и заоштравањем односа са најмоћнијим земљама 
света, према већ виђеном кубанском или ирачком моделу, што би се у некој 
временској перспективи окончало оштрим конфликтима и присилним отвара-
њем, праћеним безусловним прихватањем спољашњег диктата, губљењем било 
какве самосталности, вероватним даљим територијалним сакаћењем и комада-
њем земље и новом негативном елитизацијом, кроз јачање контра-елита које би 
биле спремне на сваку врсту "сарадње" са светом. 

Друга, пожељнија али у блиској будућности мање реална могућност, 
подразумевала би, с једне стране, темељну унутрашњу реформу друштва, у 
којој би убрзани привредни раст био праћен истом таквом обновом средњих 
друштвених слојева, те радикалном деполитизацијом и одлучном декрими-
нализацијом друштва; а, с друге, суштинску измену спољашње позиције, која 
би, између осталог, претпостављала и вешто коришћење разлика које су сада 
скривене, али које свакако постоје у наоко јединственој "међународној зајед-
ници", водећи при том једнако рачуна о томе да је Србија превасходно европ-
                     

9 Видети: Милан Трипковић, Пусто поље, Матица српска, Нови Сад, 1999. 
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ска земља. Која ће од ових двеју могућности, или неких њихових комбина-
ција, бити остварена зависиће и од конкретних догађаја, које теоријски модел 
не може предвидети, али који, са своје стране, тај модел могу поспешити, 
кориговати или одложити. 
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GLOBALIZATION AND SERBIA 
 
The paper considers the position of Serbia following the unification of Germany and 

the collapse of the Soviet Union, which was accompanied by the USA becoming the only 
remaining super power in the world, the creation of a new form of hegemonism, the 
minimizing of the role of the United Nations, the redefining of the notion of state 
sovereignty, the abandoning of socialism in all the countries of the "Eastern block" and the 
growth of separatism and nationalism in nationally heterogeneous socialist countries. 
Starting from the assumption that globalization is one of the key processes for the under-
standing of these events, the author points out the possibility of a twofold understanding of 
this process: a "positive" one, according to which globalization is conceived as a growing 
mutual dependence of different peoples, states and regions of the world, and a "negative" 
one, according to which it is understood as a more or less open and enforced imposing of 
one model of technical and technological development, economic growth, one political 
system, cultural model and overall world order, with the aim of preserving and increasing 
the existing differences inside societies and between states in order to achieve complete 
control over material, spiritual and human resources on a global level. 

The author finds that this second type of globalization is dominant today, and points 
out its detrimental effects, especially on Serbia, all the while emphasizing the crucial role 
and responsibility of the Serbian political elite, which has labelled itself as "socialist" and 
"nationalist" and thereby created a firm basis and undeniable framework for the uniting of 
all its old and new opponents. Since they have different stands and interests, the Serbian 
elite ("isolationist") and the world one ("interventionist") of necessity are in conflict and 
this conflict can be followed on two levels: real and material, which is hidden, and which 
concerns the struggle for social power and partial interests; and ideational and ideological, 
which is open and which manifests itself as an apparent struggle for high values and ideals 
(the ideology of "defending national sovereignty" as opposed to the ideology of "universal 
democratic values and heritage"). Indicating the need for essential social change, as well as 
the great difficulties in its initiation and achievement, the author sketches out in conclusion 
two possible roads future social developments in Serbia can take, one of which ("conti-
nuity") means the continuation of present policy, only in a much harder form, which leads 
to sharp social conflicts, the probable tearing of the country apart and its forced opening, 
while the other one ("discontinuity") means a decisive break with policy up to now, both 
internally and externally, which would create a realistic perspective for the gradual revival 
of civil society and normalization of relations with the most developed countries of the 
world. Which of these roads will be taken does not depend only on internal forces, but also 
on outside factors, as well as on some specific, presently difficult to predict, historical 
events. 
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