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    ЗНАЧАЈ РЕГИОНАЛИЗМА
ЗА ДРУШТВА У ТРАНЗИЦИЈИ1

Сваки разговор о превазилажењу централистичког концепта управљања
и организовања друштва води ка предузимању неколико корака с циљем његове
децентрализације. Први искорак ка новом друштвеном устројству обухвата ре-
гионализацију, као нови друштвени облик организовања. У намери даље демо-
кратизације овог поднебља, регионализам је услов оживљавања стварног парла-
ментарног живота, тј. шанса да се у скупштински систем устоличи демократски
ауторитет разграничен на законодавну, извршну и судску власт, али и кроз ра-
зличите нивое – вертикални и хоризонтални.

Кључне речи: децентрализација, отворено друштво, држава, слобода,
демократизација.

Увод
Какве квалитативне новине иницира увођење регионализације

на српском друштвеном простору, јесте основно питање након неко-
лико јавних расправа и значајних интенција које долазе са севера Ср-
бије, као и из Шумадије у последње време. У основне промене убра-
                                                          
  E-mail: d.d.a.@bankerinter.net
1 Рад је урађен у оквиру пројекта "The Romanies Between the Sеrbs and Albanians
in Bujanovac and Preševo (Political and Cultural Causes of Conflicts)", подржаног
од стране Social Science Research Council, USA, за период октобар 2001. - април
2002. Рад је поднет на Округлом столу "Санџак и Бошњаци између Србије и
Црне Горе", одржаном у Новом Пазару 16-18. 03. 2001. Организатори: Urban-in,
Санџачки интелектуални круг, Санџачки одбор за људска права и Грађански
форум.
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ја се, пре свега, знатно већа могућност да дође до изражаја каракте-
ристичност компактних региона по питањима њихове историјске,
географске, економске, етничке и општекултурне посебности. Међу-
тим, оно што стоји као круцијално јесте што би се његовом реализа-
цијом, истовремено, превазишла традиционална представа о држави
као извору права и моћи (уместо што се, као до сада, кроз федералне
јединице стварала/сачињавала само државна целина) и започело
отварање истинских демократских процеса у којима би појам само-
управе највишег степена добио на значају у изворном смислу - да
људи који живе и стварају на једном поднебљу, буду и стварни извр-
шиоци и корисници веза и односа на том локалитету. Свакако, за та-
кав подухват нужна је конкретна упоредна акција, као законско-ло-
гистичка подршка, са процесом промена постојећих уставних одре-
ђења о Србији као држави у којој је све централизовано и усмерено
ка цезаристичком облику управљања и руковођења, а који се центри-
ра на парламентарни председнички систем власти.

Дакле, у мери спровођења процеса којима се слаби институци-
ја државе требало би да јача она друга, демократска опција, са регио-
налним посебностима, локалном самоуправом у којој као културоло-
шкој чињеници тек долази до изражаја грађанска зрелост (где је по-
литичка пракса само један аспект ситуирања човека) и којом се граде
знатно шире везе људи. Због тога се и каже да се у идеји регионали-
зма стапају два приступа у грађењу савременог друштва: (1) ствара-
ње предуслова за равноправну партиципацију свих грађана на ра-
зним нивоима извршавања власти, уз рушење ауторитативне и око-
штале хијерархије државе, чија је најригиднија форма тоталитаризам
и (2) истинска одбрана људских права која заговара, најпре, право
сваке другости, а операционализује се у успостављању индивидуал-
них и, посебно, колективних слобода, тј. слободâ колективитета као
извесне другости мањинског типа. Први указ ка аутономности кроз
регионализам може се разумети као долажење до најесенцијалнијег
облика одлучивања - од примерености начина и модуса одлучивања
преко региона до округа и општине, када ће се, у потоњој садр-
жинско-интеграционој фази, изокренути процес људске партиципа-
ције, будући да он (човек) није биће које ће се затварати у неке посе-
бне и аутаркичне енклаве са намером да се шири ка истинском инте-
ресном повезивању са општином, округом и преко региона са цели-
ном - државом (али и у свим другим правцима, поред вертикалног
као до сада). Мирјана Пајванчић је у праву када се залаже да ску-
пштина буде (ре)организована као дводомна, са домом грађана и до-
мом регионалних и покрајинских заједница. У том контексту она
апострофира став К. Фридриха, истичући да је "... поред општег
представништва потребно и представљање територијалних заједни-
ца. Представљање територијалних заједница захтева 'признавање
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сваком члану политичког поретка уже заједнице да буде грађанин
двије заједнице, које делују на два нивоа - регионалном и нацио-
налном' (К.Фридрих). Бикамералност представља и својеврстан вид
поделе власти унутар парламента, будући да се законодавна власт
дели између домова" 2.

Претполитичко коришћење идеје регионализма
као опасност за реализацију идеје политичке заједнице
Регионализам је посебан институционални партнерски конце-

птуални оквир организације државе којим се афирмишу посебности
(сходно саставу становништва по етничкој, расној, верској и јези-
чким одликама, економској снази, традиционалним карактеристика-
ма итд), као једна друга реалност, с циљем да се превазиђу анимози-
тети који нису неуобичајени за ово поднебље. Одатле се и каже (и
стрепи) да би сваки наредни анимозитет са претполитичким разуме-
вањем уређења друштва могао да буде сметња цивилизацијском ра-
звоју. Реч је о другачијем (или несазрелом) разумевању оних фаза
трансформација којима се утицај већинске популације (нпр. по на-
ционалном саставу, верској припадности, језичкој заступљености и
др) може да супротстави даљем напредовању ка демократским одно-
сима - парламентарном систему власти. Наиме, веома лако би могао
да се ревалоризује претполитички митомански импулс већинског
принципа и да се, из угла његовог права, реактивира негативна ди-
мензија значаја већине. Односно, могло би да се искористи право на
партикуларност (поготово ону која иде из традиционалног гледишта
на статусност, тј. на "подразумевајућу" конституционалност) при
сваковрсном аспекту организовања (функционалном и интересном)
и да, ради легитимног права на самозаштиту самосвојности - баш
као што имају на то легитимно право и мањине, испостави свој
идентитет и бригу око његовог даљег саморазвоја, независно од тога
шта се њиме чини некој другости, нпр. мањинама. Ако се тај при-
ступ види легитимним, онда се он базира на раније схваћеној вали-
дности конститутивног момента - који несумњиво егзистира и на
географско-већинском, али, изнад свега, на етничком аспекту. Ова
могућност је реална све док се формално заговара основна универ-
зална идеја о правима, само са једном намером - да се не би пони-
штило, тј. да би се одбранило стечено право на супремацију из угла
разумевања властите егзистенције као претполитичке заједнице (за
пример се може навести одређење Републике Србије из Устава из

                                                          
2 Mирјана Пајванчић, Унутарпарламентарни живот, у: Уставноправни оквир
децентрализације  Србије и аутономне Војводине, Центар за регионализам –
Нови Сад, Нови Сад, 2000, с. 19.
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1990, чл. 1, поготову што није био донет посебан Закон о мањинама).
Међутим, уколико се право на партикуларност из општег пла-

на задржи и пренесе као право на партикуларност код мањинских за-
једница, које су већинске на суженом геополитичком простору, али
са истоврсним претполитичким идејама и где је циљ остварење посе-
бне конституционалности - онда таквој интроспективној спирали не-
ма краја, па матрица такве интенције нужно мора да се разобличи и
заустави (пример: искуство са приликама на Космету, на коме до не-
давно није ни могло бири речи о успостављању демократске више-
националне заједнице).

За оба момента важи да се у њима не успоставља појам гра-
ђанског друштвеног колорита, будући да је у оптицају основно стре-
мљење, са неколико пратећих елемената, углавном религиозног
и/или језичког карактера: истицање националног елемента као ор-
ганског супстрата и превасходне основе на којој би се градила свака
кохезивност/уједињеност/јединственост. Може се додати да је тај
партикуларизам без стварне грађанске заснованости, пошто је
извесни суверенитет (нпр. као на Космету) зачет на саморазумевању
етно-националних елемената. Претполитичност је евидентна, пошто
се инсистира на националитету као основном конституционалном
елементу, па тиме нема ни појединца, ни партиципације различито-
сти, ни стварне друштвене отворености, будући да је свакој другој
мањинској заједници/посебности преостало да изнова ствара услове
за испуњење додатне (посебне) појединачне суверености, али унутар
преосталог и, тиме, смањеног геополитичког простора. У таквом
друштвеном окружењу други етницитети, пошто се на нашем подне-
бљу само тако испостављао процес "децентрализације", виђени су
искључиво као угрожавајући фактор уз накнадно подржавање улоге
државе као нужне инстанце за заштиту сваке супремације већинског
елемента - национа. Одатле је исходишно следило и стално враћање
разумевању институције државе на онај приступ који одговара 18. и
19. веку, када се она користи као народна творевина, еrgo - еви-
дентно без грађанина, појединца, индивидуалитета, рационалности и
са свим осталим атрибутима таквог друштвеног окружења које је
примерено заједници, али не и новом организационом концепту ка-
кав кореспондира модерном друштву.

Могуће основе изласка из спирале која води свакој деградацији
Савремена дневна политичка догађајност мора да бира актере

своје изградње сходно претпоставкама које нису део прошлости и
претполитичких схватања у креирању стварности. Ово поготово ва-
жи за наше поднебље, јер је цена већ толико висока да се број и ви-
дови жртава дуго неће моћи да преболе, санирају и потисну. Одатле
је и питање избора концепта друштвеног развоја кључно питање ко-
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јим се може ухватити копча са савременим достигнућима демокра-
тичности. Сигурно је да се наредбама и другим мајоризацијама неће
моћи да промене извесна схватања, нарочито она ретроградна - која
занемарују консензус као предуслв за истинско пружање шанси у
превазилажењу идеологије "крви и тла" и која не полазе од намере
да се изгради политичка заједница у којој би доминирало питање
процедуре као садржински оквир друштвеног концепта виђеног кроз
регионално разрешење сваке централизацијие и мајоризације, које
раде на потискивању идентитета и партиципативности било које
другости.

Основни и незаобилазни приступ ка разрешењу сваке дру-
штвене потиснутости јесте питање остварења што достижнијег сте-
пена слободе, односно која и каква то друштвена ситуираност омогу-
ћава слободу свих субјективитета. Питање слободе, с друге стране,
неизоставно подразумева савремено оживљавање оних принципа ко-
ји не занемарују ни индивидуалитет, али ни права заснована на коле-
ктивитету (била она културолошког, политичког или другог значе-
ња). Дакле, из питања практиковања слободе разлаже се потреба за
другачијим државним концептом – али као оквиром у коме ће доћи
до изражаја повезивање свих момената којим су прожети савремени
захтеви. Ако је испољавање воље (као елеменат и оличење слободе)
основни и примарни интерес који ће се и уговорно регулисати, онда
је нова инстанца политичке културе истовремено и репрезент савре-
мене друштвено-политичке утемељености. У њој, такође, мора да
доминира принцип одговорности свих појединачно (и колективите-
та), баш зато што је примарно заступљен индивидуални и колекти-
вни наступ као предузимљивост и стварање. Имајући у виду да су то
узајамни процеси и улоге, као и да се одигравају кроз свепрожимају-
ће процесе, онда је регионализација заправо институционална инста-
нца која интегративност везује за равноправност и једнакост наступа
свих актера који су и индивидуално и колективно имплементирани у
њој. Дакле, уставним оквиром као изразом грађанског и постлибе-
ралног концепта конститутивности могуће је избећи све опречне ста-
вове који би се могли приклонити једнонационалној, с једне и ауто-
ритарној држави, с друге стране (односно држави у којој доминацију
преузима већински елеменат - раса, нација, религија, политичка ели-
та итд.) и сваком потирању извесних посебности.
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Jovan Živković, Priština-Blace

THE IMPORTANCE OF REGIONALISM
FOR TRANSITION SOCIETIES

Summary

Every talk on overcoming the centralist concept of government and social
organisation leads to several steps that have to be undertaken for the purpose of
decentralisation. The first step forward toward a new social order encompasses
regionalisation as a new form of social organisation. To the end of further
democratisation of this area, regionalism is viewed as the prerequisite for a revival of
real parliamentary life, i.e. that with the assembly system, a democratic authority is
introduced by demarcating the legislative, executive and judicial power, but on
different levels - vertical and horizontal.

Key words: decentralisation, open society, state, freedom, democratisation


