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Данило Ж. Марковић

Цивилизацијско-етичка парадигма решавања
еколошких проблема и социјална правда
Апстракт: У разматрању проблема савременог друштва две су незаобилазне теме: еколошки проблеми и социјална правда. Аутор у раду чини осврт на суштину еколошких проблема
као цивилизацијских проблема у „систему друштво – природа“ и њихово решавање са становишта правде, посебно социјалне правде.
У контексту оваквог приступа аутор разматра решавање еколошких проблема у глобалном друштву, које показује тежњу, између осталог, да се искаже као „глобално грађанско друштво“. У настајању оваквог друштва аутор указује на његове противуречности и потребу њиховог
решавања са становишта цивилизацијско-етичке парадигме развоја друштва и решавања етичких проблема.
Кључне речи: правда, социјална правда, парадигма, глобално грађанско друштво.

1. Угрожавање природне компоненте човекове животне средине попримило је,
и поприма, глобални карактер и представља глобални проблем савременог друштва.
Наиме, први пут у историји сва друштва наше планете налазе се у опасности која настаје
због нарушавања еколошке равнотеже, због непоштовања законитости које постоје у
природи, у човековом произвођачком (присвајачком) односу према њој. Јер, и локална
нарушавања еколошке равнотеже најчешће брзо добијају шире размере и прерастају
у глобалан проблем. Доскора је човек био саговорник и главни тумач природе. Сада,
у природи, која је све више вештачка, он живи у заједници, уроњен у своју сопствену
креацију, у своје дело, које је било његов циљ, али које може да постане његов крај1.
Усклађивање односа друштва и природе постаје нужност. Оно претпоставља
усклађивање човекових присвајачких циљева са природним законитостима и стварање
промена у природи које одговарају очувању и преуређивању биосфере која одговара
људима. Човечанство узето у целини у овом смислу представља моћну силу и пред
њим, „пред његовом мишљу и радом искрсава проблем о преуређивању биосфере у интересу слободно мислећег човечанства као једне целине“ (Вернадски). Међутим, иако
1

Мајор, Ф.: Сутра је увек касно, Београд, Југословенска ревија, 1991, стр. 50–51.
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је сазната нужност усклађивања односа друштва и природе то усклађивање се споро
остварује због идеолошке свести и њених владајућих структура, да се све друштвене
групе и јединке понашају и односе према природи онако како одговара у зависности од
природних услова.2
За успостављање односа према циљевима технолошког развоја, у смислу
указивања Вернадског, нису довољна само научна сазнања. Потребно је да дође и до
промена у категоријалном систему вредности, тако да се природа не само процењује
према њој самој, према њеним животним функцијама, и њеној разноврсности, већ и
захтеву да се она у тим функцијама и разноврсности и очува. У овом смислу се указује
на потребу израђивања једне нове етике, као допуне универзалним димензијама науке и технологије у настанку и решавању еколошких проблема, како би се обезбедила
будућност људској врсти, људима на планети Земљи.3
2. Изграђивање нове етике у решавању еколошких проблема и обезбеђивању
будућности људској врсти на планети Земљи, захтева и изграђивање новог целовитог
погледа на свет,4 примереног глобалној цивилизацији у трећем миленијуму. „Нови поглед на свет је нужан јер без њега, без доброг умовања о принципима и тражењу истине
о свету, нема ни добре праксе већ се перманентно угрожава егзистенција људи на Земљи
у будућности.5 За нову глобалну цивилизацију зато је потребно уобличити јединствен,
нови поглед на свет. Нови поглед на свет мора бити адекватан свим постојећим позитивним научним сазнањима, морао би на прави начин да дефинише и све битне,
праве људске вредности (у првом реду индивидуално-етичке) на којима би се заснивао живот људи и људских друштава. Основна парадигма овог новог погледа на свет
треба да буде нова хармонија човека друштва и природе.6 Изграђивање те парадигме
захтева, и претпоставља и уграђивање социјалне правде у категоријални систем вредности, и у промишљању и решавању еколошких проблема. Овај приступ, је на одређен
начин, и на линији општег тока развоја људске историје, која се на известан начин,
своди на перманентно тражење слободе и правде.7 Међутим, захтев за промишљање и
решавање еколошких проблема и са становишта социјалне правде, захтева, указивање
Опширније аутор је о овоме писао у својој књизи Социальная экология, Москва, 1998,
Издательство Университета Дружби народов.
3
Ronald Y. Engel, The ethics of susainable development, in Ethics of Environment and
Development, London, 1990, p. 6.
4
«Све ово ствара потребу за реформом, и чак и пре тога, за бољим разумевањем међу повезаности глобалних промена које сада погађају нашу планету. Као што морамо да разумемо
да је Земља у термодинамичком погледу затворен систем, ми треба да разумемо спојеве који су
разне људске делатности – демографске, економске, социјалне – створиле. Због популацијске
експлозије и тежње људске врсте за вишим животним стандардом, ми сада можемо подвргавати
наш екосистем већем притиску него што он може да издржи; али како он показује све веће знакове стреса угрожава нас, богате као и сиромашне, последицама превеликот чачкања земаљске
танке живе материје.» (Пол Кенеди, Припрема за двадесет први век, Новинско-издавачка установа Службеи лист СРЈ, Београд, 1997, стр. 134).
5
Никола К. Пантић, О јединству природног и духовног, стр. 7.
6
Ibid, стр. 67.
7
Алечковић-Николић, М., Психологија идеја слободе и правде и српски национални интерес, Београд, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, 2007, стр. 25.
2
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на схватање правде (и социјалне правде), однос између човека и праведности8 и са становишта природног права човека, које се налази у основи човека као природне појаве.9
Природно право не зависи од људског фактора, оно је универзално, наднационално и
праведно само по себи, а његова најзначајнија компонента је правда, која представља
„стожерну врлину“ човека. Она подразумева поштовање других и поступање према
њима као себи једнаким. Као таква правда је виша од свих врлина и садржи у себи све
друге врлине. Из овог општег појма правде, (према Аристотеловој филозофији) произашле су две категорије које су проживеле векове: комутативна и дистрибутивна правда.
Комутативна правда заснована на етичком принципу једнаког поступања са једнаким,
остварује се у некој пропорцији односа, у аритметичкој једнакости, тако да свака страна у одређеном односу добија подједнако у смислу једнакости онога што даје са оним
што прима. Дистрибутивна правда, води рачуна о индивидуалним својствима лица у
односу, о њиховим „заслугама“ и релевантним својствима учесника у односу. Ове две
правде, морају бити комплементарне, посебно кад се ради о остваривању социјалне
правде, и деловати у смислу филозофске симбиозе.10 Наиме, да би се остварила комутативна правда (принцип једнаког поступања са једнакима) мора се уважавати и принцип
дистрибутивне правде, уважавање начела индивидуалних својстава, јер је тешко замислити да су људи математичке бројке и њихове пропорције. „Људи имају своју душу, имају
свој ауторитет и индивидуалност, свој интегритет и својства, које правда не може занемарити, ако хоћемо да одговори својој вокацији. Отуда правда се као потпуна врлина може
постићи дејством целина комутативне и дистрибутивне правде...“11
У контексту оваквог приступа потребно је, и могуће, промишљати и процењивати
карактер односа у савременом друштву, које на неки начин постаје „глобално грађанско
друштво“ са становишта могућности остваривања друштвене (социјалне) правде, са
ширег цивилизацијског и културолошко-хуманистичког аспекта. У таквом приступу и
са таквим циљем треба разликовати две специфичне функције појма „Грађанско друштво“: теоријско-аналитичку и нормативну. У првој функцији „грађанско друштво“ означава специфичну свеукупност друштвених комуникација и социјалних веза, социјалних
института и социјалних вредности, у којима се као главни субјект јављају грађанин са
својим грађанским правима (слобода говора, једнакост пред законом), политичким правима (право на економско благостање и социјалну сигурност) и грађанске (неполитичке, недржавне) организације: асоцијације, удружења, друштвени покрети и грађанске
институције). У овој функцији појам „грађанско друштво“ служи за теоријску анализу и објашњење појава у социјалној реалности. У другој функцији појам „грађанско
друштво“ изражава квалитетну нормативну концепцију, која омогућава мотивацију и
мобилност грађана и других социјалних субјеката на развијање различитих форми и
садржаја грађанске активности. У смислу прве функције појма „грађанско друштво“,
8

270.

Гозобов, И. А., Социалья философия, Москва, Академический Проект, 2007, стр. 264–

9
Перовић, С., Вратимо се школи природног права, у књизи Беседе са Копаоника, Београд,
2003, стр. 69.
10
Перовић, С., цит. рад, стр. 70.
11
Галенкова, З.Т., Общество гражданское, Москва, Социологическая энциклопедия, том
2. Мысль, 2003, стр. 88.
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треба разумети и указивање да су једнакост и универзалност основе праведности у
друштву, а да је за праведност једнакост важнија од слободе. Али, да у грађанском
друштву постоји противуречност између слободе и праведности. „То је на крају наша
данашња ситуација: цена за нашу слободу, овде у западном свету, јесте монструозна
неправедност, унутар наших земаља, а још више између њих. Филозофски речено не
постоји никаква праведност у савременом свету“.12
3. У разматрању потреба и могућности остваривања друштвене правде у „гра
ђанском друштву“, полазећи од његових основних карактеристика, које на одређен
начин садрже и основну методолошку основу за промишљање овог проблема (па и у
разматрању и решавању еколошких проблема са становишта остваривања социјалне
правде), разматрање мора узети у обзир и основну противуречност савременог света,
која није превазиђена ни његовом еволуцијом у глобални неолиберални капитализам.13
Та његова противуречност се манифестује у колизији између начела профита, које је,
као што је познато, у основи капитализма било којег нивоа развијености, и начела хуманизма – начела о којем су сањали најистакнутији умови протеклих столећа на различитим странама“.14 Ову колизију начела профита и начела хуманизма Карл Маркс је
објаснио општим законом капиталистичке акумулације. По том закону, тамо где приватна капиталистичка својина представља услов друштвене производње, сва средства
производње претварају се у средства експлоатације произвођача и доминације над њим.
Произвођач постаје жртва грамзивости власника. Акумулација која се сама собом храни
тежи да се отргне контроли, акумулација богатства на једној страни има за последицу акомулацију беде на другој страни. А из тога се неумољиво рађају жестоке премисе
жестоких комерцијалних банкарских криза15, са многим и разноврсним социјалним сукобима и тешкоћама. Евалуација капитализма од либералног до савременог глобалног
неолибералног, и кризама које су га пратиле, укључујући и најновију (текућу) почетком
овог века показала је истинитост и актуелност Марксових разматрања о капитализму.16 У
контексту основних карактеристика савременог глобалног неолибералног капитализма
актуелизује се тражење одговора на филозофско питање о положају човека у друштву
и у његовим не само земаљским већ и планетарним пробелмима. Наиме, ново „тројство“
тржиште-конкуренција-новац „појављује се на светској сцени с намером да се уздигне у
врховну власт, која ће владати пословима планете, намећући своја правила државама и
своје уједначавајуће норме упркос културним вредностима и идентитету“17. У оваквим
Бадју, А., Демократско друштво није праведно, НИН/21/08/08.
Опширније о овоме аутор је писао у књизи: Глобална економија, Ниш, Економски факултет,
2007, стр. 137–148.
14
Ђорђевић, Р., Од интуиције до хипотезе – изабрани списи из филозофије науке, Београд,
Институт за филозофију Филозофског факуалтета у Београду, 2006. стр. 69.
15
Опширније о овоме видети: Карл Маркс, Капитал, књига прва, Београд, „Култура“
1951.
16
Опширније видети: Марковић Ж. Данило, Глобалистика и криза глобалне економије,
Београд, 2010, стр. 25–37.
17
Мајор, Ф., УНЕСКО: идеал и акција, Београд, Републички завод за међународну научну,
просветну, културну и техничку сарадњу и Завод за уџбенике и наставна средства, 1997, стр.
53.
12
13
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условима моћ новца свуда гази човеково достојанство, вређа његову част и уништава му
наду.18
У контексту оваквог теоријско-методолошког приступа треба разматрати како
појам друштвене (социјалне) правде тако и појмовно одређивање њеног остваривања у
савременом друштву. Ово појмовно одређење је врло важно. Јер, правда је поред слободе основни појам и вредност политике и политичке филозофије. Она се у политичкој
филозофији разматра у субјективном и објективном смислу. У објективном политичком друштвеном и институционалном смислу, она је једна од темељних нормативних
начела заједничког живота (како у случајевима сарадње тако и сукоба). У овој структури она подразумева агрегативни и дистрибутивни аспект. Под агрегативним аспектом подразумева се укупна количина неког добра које је у питању. Дистрибутивни
аспект правде изражава начин на који је неко добро распоређено међу члановима
групе. У политичкој филозофији, бар последња два века, кад се расправља о правди
ради се о друштвеној (социјалној) правди. Две најважније људске замисли: Слобода
и Правда имале су своју трансформацију кроз историју људске заједнице све до нововековног облика „данашњег помаљајућег тоталитаризма оличеног у новом глобалном
финансијском друштвеном поретку који управо има за последицу укидање класичних
појмова слободе и правде, као предуслова за остваривање праведности у друштву“19.
Тржиште је опредељујући механизам робне размене, али оно није одбрана од
свих неспоразума, посебно оних који се односе на остваривање праведности у друштву. Оно је укључено у структуру друштвених односа. „Тржиште без људи не постоји.
Тржишни механизам потребно је регулисати на начин да смањује неједнакости људи,
повећава животни стандард свих народа и држава. Од савременог глобалног тржишта
угрожена је апсолутно већина привреда“.20 Регулисање тржишта, ако је, и уколико
је могуће, са циљем да се смање неједнакости људи треба да обезбеди једнакост и
универзалност, услова за остваривање праведности. Управо зато једнакост и универзалност су карактеристике једне валидне политике. „Класично име за њу гласи праведност. За праведност је једнакост важнија од слободе. И универзалност је важнија од
партикуларности, идентитета или индивидуалности. Из тога разлога је проблематична
општа дефиниција демократије као слободе појединца“21. Схватања правде (као и слободе) везана су за одређене историјске периоде и услове појединих периода у развоју
људског друштва у склопу њихових разматрања о суштини људског друштва и смислу
човековог живота.22 Та вековна генеза и данас се одражава на избор два главна правца у
развоју људског друштва. Она се рачва у два велика правца, од којих је један кулминирао у развоју новог типа тоталитаризма данашњице. Други се још увек држи у ревности људске наде да човечанство може у аксиолошком смислу да крене оним путем који
18
Опширније о овоме видети рад аутора: Гражданское общества, глобальный капитализм и общественная енполделивость, Ростов на Дону, Гуманитарный ежегодник, 8/2009, стр.
144–156.
19
Алечковић-Николић, М. цит. дело, стр. 8.
20
Гозобов, И. А., цит. дело, стр. 283.
21
Бадју, А. цит. рад, стр. 30.
22
О овоме, посебно о утицају традиције и конкретних друштвених схватања правде и
њеног остваривања, опширније видети: Гозобов, И. А., цит. дело, стр. 288–290.
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оно може сáмо слободно да одабере. У контексту оваквог развоја настаје и дихотомија
са идејом прогреса (који за једне може означити „напредак“, али не и за друге) из које
је изведен и коначан производ обе ове историјске и аксиолошке линије друштвеног
развоја и настала два појма и две друштвене реалности, од којих свака на различит
начин схвата појам правде (као и појам слободе). То су глобализам и антиглобализам,
односно алтермондијализам. „Реч је о покретима и друштвеним стварностима у које се
уливају ове две сасвим независне историјске линије тумачења људске слободе и правде
и којима се те две велике дихоталне линије завршавају као неравним завршецима“ 23.
4. Проблеми друштвене правде на неки начин своде се на питање, да ли постоје
извесна својства неких друштвених начела и установа за које се може рећи да су праведни. Свако од утицајних учења и идеологија има по овом питању посебно схватање. Не
упуштајући се не само у шире разматрање тих схватања, не чинећи ни кратак осврт на
њих, за потребе разматрања односа „грађанско друштво“ и „друштвена правда“ у овом
раду полазимо од једног схватања „праведног друштва“ које омогућује истраживање
и критичко промишљање тог односа и са становишта решавања глобалних еколошких проблема. „Једно друштво је праведно у оној мери у којој је моћ да се одређују
поступци и регулишу значајнији поступци – једнако расподељена. Другим речима
друштвена правда треба да искључи доминацију неких појединаца и друштвених група над осталима“24. Мера равноправности и праведности треба да буде у основи расподеле оног што је добијено захваљујући расту економског и техничког потенцијала.25
Остваривање овакве правичности било би и у складу са осећањем самопоштовања и
самовредновања, које по правилу, у већој мери поседују сва људска бића.26 Одређивање
„праведног друштва“, садржи и схватање о „друштвеној правди“ у најширем смислу речи у уједињеном човечанству, тачније у уједињавајућем човечанству које добија
обележја глобалног друштва „мегадруштва“, „светског друштва“, са многим противуречностима и „стресним“ ситуацијама27. У деловима тог друштва, тј. друштвима чијим
својеврсним уједињавањем настаје „светско“, „глобално“, мегадруштво, посебно ако
се заговара, или сматра, да глобално друштво постаје „глобално грађанско друштво“,
тешко се може говорити о остваривању друштвене правде.
Појам „глобално грађанско друштво“ настао је у истраживању и промишљању
глобализације у западно-европским земљама. Он је настао у склопу разматрања и
схватања глобализације као процеса модернизације. Тим појмом се означава широко
неполитичко друштво“28 које уједињује сва друштва и све људе у један тип социјалнополитичких и социјалних односа на основу ширења обележја и институција концепта
„грађанско друштво“. Овакво друштво постоји само у концепцији изражавајући жељу
Алечковић-Николић, М., цит. дело, стр. 11.
Марковић, М.: Расподела моћи у праведном друштву, Београд, „Српски политички лист“,
1-4/1994, стр. 21–22.
25
Мајор, Ф., Сутра је увек касно, Београд, „Југословнеска ревија“, 1991, стр. 81.
26
Фукујама, Ф., Крај историје и последњи човек, Подгорица, ЦИД, 1997, стр. 198.
27
Марковић, Ж.Д. Изабрана дела, том 6 Социологија и глобализација, Ниш „Просвета“,
Београд, „Савремена администрација“ 2002, стр. 283.
28
Резник, Ю. М., Глобальное гражданское общество, Москва Глобалистика-эенциклопедия,
ЦНПП „Диалог“, ОАО издательство „Радуга“, 2003, стр. 283.
23
24
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да обележја и институције овог концепта друштва добију планетарне размере, ширењем
утицаја економски најразвијенијих држава неолибералног капитализма и прерастања
капитализма у глобални капитализам. Међутим, глобализација у свим њеним аспектима (економска, политичка, културна) пуна је противуречности, посебно глобална
економија која са њом настаје29.
Друштвене заједнице широм света све чешће, су у неравнотежи, економски проблеми се увећавају на великим пространствима света, демографска експлозија је изразита – еколошке катастрофе су већ ствар наших дана и израз су претходно наведених
опасности нашег времена пред којим стоји збуњен и успаничен човек“30 Али, ако и
постоји сагласност о проблемима у глобализирајућем човечанству, не постоји сагласност о карактеру и решавању тих проблема у савременом друштву. „У истом тренутку кад су се западни државници одушевљавали тиме што смо доживели десетлеће
неочекиваног мира и богатства, све је већи број земаља тонуо у дугове, незапосленост, пропадање. Оно што је за западњачке концерне можда корисно, наиме строго
провођење дерегулације, приватизације и флексибилизације, у земљама у развоју за
те земље је често поразно“31. У ствари, било да се у глобализирајућем човечанству
остварује, или не, концепт грађанског друштва, развој друштва на глобалном плану, да
би био праведан мора полазити од хуманистичког концепта развоја. А хуманистички
концепт развоја подразумева „строгу примену начела праведности за све становнике
Земље. Мера равноправности треба да буде у основи расподеле оног што је добијено
захваљујући расту економског и техничког потенцијала. Он исто тако мора да инспирише пропорционалну расподелу напора и одрицања“32 Међутим, строга примена начела
праведности за све становнике Земље, у условима глобалног неолибералног капитализма скоро да је неостварива због филозофије профитабилног вулгарног и диктаторског материјализма и његовог вредносног система и данас доминантне филозофије
савремених глобалистичких друштава 21. века.
5. У контексту оваквог приступа појмовном одређивању правде (и социјалне
правде у савременом друштву, у коме је она у политичкој филозофији у објективном
инструменталном смислу, и темељно нормативно начело заједничког живота, дистрибутивни аспект, када се са њеног становишта разматрају глобални еколошки проблеми, праведно решавање тих проблема захтева строгу примену равноправности
у коришћењу природне средине као објективне реалности, свих конкретних облика
организовања људског друштва. Природа представља објективну реалност у бесконачно многобројним својим појавним облицима који постоје ван и независно од
сазнања. Она је саздана на начин који људска свест не би могла да измисли. У њој
сви облици неорганског и органског света чине неодвојиву заједницу. Човек живи у
њој и са њом је везан нераскидивим везама. Природа је прави оквир живота човеОпширније о овоме видети књигу аутора: Глобална економија, цит. издање.
Ђорђевић, Р., Човек, вредности и историја, Београд, Институт за филозофију
Филозофског факултета у Београду.
31
Бек, Ул., Моћ против моћи у доба глобализације (нова светско-политичка економија),
Загреб, „Школска књига“, 2004, стр. 55.
32
Мајор, Ф., Сутра је увек касно, цит. изд. стр. 68.
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ка и његовог друштва.33 У ствари, људско друштво може омести нормалне процесе у природи, али тиме неће уништити природу, пошто еколошки систем има своју
унутрашњу саморегулацију, већ ће уништити само себе, јер неће моћи да опстане у
поремећеном стању екосистема. Зато сваки друштвени систем треба да се усклади са
природном средином тако што ће своја средства рада и начин присвајања природе,
своју производњу, прилагодити условима своје природне средине.
Сазнања о физичкој и временској величини свемира, у смислу да је његова
историја много дужа и разноврснија него што се раније сматрало, довела су и до новог промишљања односа човечанства и свемира. Величина свемира могла се схватити
само уз употребу одређених метафора као што су космички дан или као што је космички километар. Са становишта ових категорија, два последња века представљају
нпр. еквивалент који је мањи од пола секунде ако се прикаже на мапи „космичке године“. Ова сазнања довела су и до новог промишљања односа човека и његове животне
средине. Поставило се, пре свега питање, с обзиром на знатно увећану човекову моћ
утицаја на природу (у смислу њеног присвајања) да ли је потребно обуздавање човека, јер се прешло у њеном присвајању преко човекових потрба. У овом приступу
истакнут је и захтев да се прошири брига за нељудски род. У контексту оваквог приступа настало је и схватање које је означено као „дубока екологија“. Дубока екологија
исказује своју суштину кроз три основна става. Прво, изражава велику бригу због последица необуздавања човека према природним системима који се деградирају. Друго,
људска бића и људске активности се третирају у изолацији, а не као део природе. Треће,
заједничка брига када је у питању човекова природна средина, односи се на краткорочне погледе о којима људи расправљају о последицама свог деловања. Међутим, ако
је требало да ови ставови доведу у питање антропоцентричну перспективу човека,
они нису прихваћени, уз указивање на потребу да треба одбацити и сирови концепт
о човековим потребама који их изједначује (грубо) са неком врстом потреба, чиме
би се удовољило екстравагантном употребом ресурса. У ствари, погодно обогаћен и
расветљен антропоцентризам обезбедио би могућност за удовољење етичке обавезе
и бриге за нељудски свет. У ствари, данас се и „квалитет живота“, квалитет човекове
животне срдине и „квалитет радног живота“ разматрају у њиховој тесној повезаности.
Ако се под квалитетом живота, најчешће на један или други начин, схвата скуп односа
који повезују човека, друштво у коме живи и природну средину, тако да сваки од ових
елемената има себи својствен карактер и потребу, онда је јасно да се квалитет живота
не може одвојено разматрати (анализирати и вредносно одређивати) од квалитета
човекове животне и радне средине. Повезаност ових категорија указује на потребу да
се посебно разматра однос економије и екологије, тачније оптимализације присвајања
природе посредством рада и укупна импликација нове технологије на положај човека у
радној средини и његов однос према природи.
Међутим, кад се промишља решавање еколошких проблема са становишта правде, посебно социјалне правде, то подразумева разматрање друштвене правде, како са
становишта односа у глобалном друштву, тако, и пре свега, њено остваривање са ста33

1966.

Станковић, С. Организација и поредак у живим системима, Београд, „Дијалектика“,
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новишта потреба и интереса појединаца. Са овог становишта основне потребе људи
да би друштво у коме живе осећали праведним, у њему треба да постоји могућност
да задовоље основне потребе, у првом реду остваре достојанствене услове за живот,
остваривањем права на образовање и социјалну сигурност.34 У ствари, да би друштво
било праведно оно треба да обезбеди развитак и испољавање људског потенцијала.
Као саставни делови парадигме развитка човековог потенцијала сматрају се: продуктивност (као резултат ефективности делатности усмерен на повећање дохотка и економског раста); равноправност (схваћена као могућност у реализацији способности у
потребним добрима); сталност-одрживост која дозвољава обезбеђење доступности
могућностима цивилизације не само садашњим, већ и будућим поколењима; проширење
могућности располагања које постоје не само људима, но и њиховом развоју35.
Постојање институција грађанског друштва, то још не значи да се у друштву остварује и друштвена правда. У њеном остваривању значајну улогу треба да
има држава, тј. „држава благостања“. Наиме, основни циљ „државе благостања“ је
слабљење (омекшавање, смањење) социјалних неједнакости, избалансирање интереса и
постизање друштвеног консензуса, с једне стране, и стимулирање активности различитих слојева и група, како би се постигла динамичка равнотежа између економске ефикасности и социјалне правичности, с друге стране36. Али, и поред тога, остваривање друштвене правде у зависи од многих околности. У сагледавању тих околности, одређен значај
има и указивање да нема регулисаног хуманог живота ни правде без „наученог или мање
наученог схватања морала и етике“37. И тако долазимо до закључка да је за сузбијање
неправедности (која у савременом глобалном друштву постаје највећи проблем, јер неолиберализам не доприноси стварању правичних односа, потребно развијати и развити
и планетарни хуманистички морал. У том моралу и његовом категоријалном вредносном систему треба да заузме заштита животне природне средине и човек као слободно,
стваралачко и одговорно биће38. Развијање овог морала и његовог категоријалног система вредности треба да ублажи нехумане последице редукционистичког приступа човеку
само са економског становишта, што захтева и критичко промишљање појмова прогрес и
друштвени развој.39

34
35

359.

Мајор, Ф., Сутра је увек касно, цит. издање, стр. 289.
Жуков, В.И. Университетское образование, Москва, Универзитетски проект, 2006, стр.

36
Вукмирица В., Економски државни менаџмент, Београд, Завод за уџбенике и наставна
средства, 1993, стр. 213.
37
Алечковић-Николић, цит. дело, стр. 63.
38
Марковић, Ж. Д. Глобализация и планетарный гуманизм-социологический аспект,
Москва, збор. трудов, «Российское общество и социология в XXI веке: социальные высовы малтернативы, 2003, стр. 63.
39
Марковић, Ж. Д. Потреба редефинисања друштвеног развоја, Ниш, зборник радова
„Изазови и домети савремене социологије друштвеног развоја“, стр. 39–56.

Зборник радова Филозофског факултета XXXIX / 2009

336
DANILO Ž. MARKOVIĆ

PARADIGME CIVILISATIONNEL ÉTHIQUE DES PROBLÈMES
DE JUSTICE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
Résumé
Deux questions sont inévitables dans la discussion des problèmes de la société moderne: les
questions environnementales et la justice sociale. Le présent travail fait référence à la substance des
problèmes d’environnement comme des problèmes de la civilisation dans le système de la „société –
nature“ et de leur solution du point de vue de la justice, en particulier la justice sociale.
Dans le cadre �����������������������������������������������������������������������������������
de cette démarche������������������������������������������������������������������
l’ auteur, après avoir examiné la solution des problèmes environnementaux dans une société mondialisée qui, entre autres, montre une tendance de s’imposer comme
une „société civile mondiale“, souligne les contradictions dans l’émergence d’une telle société et la
nécessité de les résoudre du point de vue du paradigme civilisationnel et éthique du développement de
la société et de la résolution des problèmes éthiques.
Mots-clés: justice, justice sociale, paradigme, société civile mondiale.

