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Сажетак: Иако комуникација постоји у свим културама и супкултурама, 
комуникацијске норме и очекивања могу се знатно разликовати због разлика у 
културама. Комуникација је континуирани процес који укључује константне 
промене код особа које у њој учествују, као и промене унутар њи хо вог окру-
жења. Циљ овог рада је представљање основних постулата интер културалне 
комуникације, осетљивости, компетентности, идентитетa, културне 
интелигенције и баријера у интеркултуралној комуникацији са освртом на 
концепт интеркултуралности у доба транзиције.
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Увод

Интеркултурална комуникација односи се на успостављање интерак-
ције и комуникације са особама из других култура. Особе из различитих 
култура морају се међусобно споразумети иако не деле исто културално 
искуство. Интеркултурална комуникација је у данашње време изразито 
битна с обзиром на мултикултурално друштво у ком живимо. 

Када говоримо о интеркултуралној комуникацији, она се односи како 
на вербалну, тако и на невербалну комуникацију. Што се тиче вербалне 
комуникације, она се односи на језик којим говоримо тако да је у том 
случају изразито битно познавање барем једног светског језика. На тај 
начин омогућује се комуникација између припадника различитих језич-
ких скупина. Невербална комуникација односи се на гестове, мимике, 
држање тела и његове покрете, спољашни изглед итд. Понекад је управо 
невербална комуникација кључна самим тим што несвесно шаље скри-
вене поруке које врло често могу бити погрешно интерпретиране. Ако 
познајемо симболе, знакове у другим културама, претпостављамо да нам 
то увелико олакшава комуникацију с другима. Вербална и невербална 
интеркултурална комуникација подједнако су битне јер тако у целини 
можемо схватити информацију, став или пак емоцију код саговорника. 
С обзиром на културно наслеђе, постоји различитост у интерпретирању 
неких вербалних и невербалних знакова. У таквим случајевима треба 
посебно опрезан како не би дошло до неспоразума у комуникацији.

Међусобна повезаност културе и комуникације веома је битна за 
схватање интеркултуралне комуникације. Наиме, једну од пресудних 
улога у учењу комуниколошких вештина има управо култура. Људи виде 
свој свет кроз категорије, концепте и ознаке које су производ њихове кул-
туре. Начини на које комуницирамо, комуникацијске ситуације, језик и 
језички стилови које употребљавамо, те невербално понашање, првен-
ствено су производ наше културе. Уколико се културе међусобно раз-
ликују, комуникација и понашање сваког појединца ће се разликовати. 
Интеркултуралну комуникацију можемо најбоље схватити као културну 
различитост у перцепцији друштвених догађаја око нас. Да бисмо раз-
умели свет других и њихово деловање, треба да покушамо да схватимо 
њихове перцепцијске оквире и смернице, начин на који они виде свет.

У интеркултуралној комуникацији, нагласак није на културним карак-
теристикама појединца, већ у комуникацијском процесу који се одвија изме-
ђу учесника различитог културног порекла, који међусобно долазе у посре-
дан или непосредан контакт. Стога, бити интеркултурално комуникацијски 
компетентан значи бити способан приближно схватити мисли друге особе, 
без обзира слагали се или не с њеним начином размишљања (Пиршл, 2007).
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С обзиром на различитост од културе до културе, врло је битно имати 
у виду да вербална или пак невербална комуникација могу бити попри-
лично неуспешне због различите перцепције онога што видимо или пак 
чујемо. Оно што је у једној култури прихваћено као позитивно и пожељ-
но, у другој култури оно може бити негативно или увредљиво. Тако, на 
пример, на западу гестикулација рукама за „одлично”, „супер” и томе 
слично, на истоку има сасвим супротно значење, где означава увреду за 
хомосексуалце, али и читав низ осталих негативних значења. 

Да бисмо успешно интеркултурално комуницирали, најпре морамо 
знати с ким комуницирамо. Морамо схватити како та друга особа види 
свет, каква је његова перцепција у односу на нашу. У интеркултуралној 
комуникацији важно је знати слушати сaговорника без обзира на разли-
читост. Да би нека особа успешно интеркултурално комуницирала мора 
имати висок степен интеркултуралних компетенција. Кључни елемен-
ти при интеркултуралној комуникацији су способност прилагођавања 
сопственог понашања ситуацији у којој се налазимо - гледати друге шта 
раде, унапред се припремити за комуникацију, затим способност схва-
тања културне различитости и могућност саосећања са саговорником, 
спремност на додатно питање како не би дошло до неспоразума итд. 
Поштовање саговорника, прилагођавање и мењање својих властитих 
ставова и навика, одлике су успешног интеркултуралног саговорника.

1.Баријереуинтеркултуралнојкомуникацији

У инеркултуралној комуникацији често се суочавамо са баријера-
ма које отежавају, а често и онемогућавају разумевање. Проучавајући 
узроке неразумевања приликом интеркутуралног сусрета, Барна је из-
двојио шест таквих препрека тзв. 'камена спотицања' у интеркултурал-
ној комуникацији (Барна, 1998).

Претпоставка о сличностима је први камен спотицања. Кад не поседу-
јемо довољно информација о другој култури, природно је да претпостави-
мо сличности а не разлике. Међутим, уколико се у комуникацији са људи-
ма који потичу из друге културе искључиво понашамо у складу са претпо-
ставком о сличностима, суочићемо се са потешкоћама или доживети низ 
изненађења и непријатности. Опасност је у томе што, због претпостављене 
сличности, нисмо у стању да увидимо значајне разлике. Зато је најбоље да 
у сусрету с новом културом ништа не претпостављамо, већ да питамо и да 
се информишемо о томе какви обичаји и норме постоје у датој култури. 

Познат је случај једне Данкиње која је у Америци ухапшена због за-
немаривања детета. Она је провела две ноћи у затвору јер је испред рес-
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торана на Менхетну оставила своју бебу у колицима. Наиме, у Данској 
је сасвим нормално да родитељи док ручају оставе своју децу да спавају 
у колицима испред ресторана, али то није случај и у Америци где су 
забринути грађани, видевши то, одмах позвали полицију.

Коришћење различитих језика и стилова комуникације је други камен 
спотицања. Погрешно превођење/разумевање речи, израза и фраза у ситу-
ацији вишејезичне комуникације може да доведе не само до погрешне про-
цене намера других особа већ и до сасвим нетачне процене друге стране 
као неискрене, непоштене, арогантне, агресивне или злонамерне. Типична 
тешкоћа је тенденција да речима и изразима из страног језика припише-
мо само једно значење, тј. често дословно употребљавамо речи и изразе, 
што може бити извор неразумевања. Други тип потешкоћа је употреба 
различитих стилова говора (директни наспрам индиректног, експанзивни 
насупрот језгровитом, аугментативни насупрот помирљивом и сл.).

Погрешне интерпретације невербалних порука су трећи камен споти-
цања. Невербални знаци (поруке) могу да носе различито значење у раз-
личитим културама. Поред тога, у појединим културама невербалним 
знацима се придаје више пажње и они имају већи значај у комуникацији 
него што је то случај у другим културама. Погрешне интерпретације 
невербалних порука у интеркултуралној комуникацију могу да створе 
веће проблеме и од самог језика. Поједине невербалне знаке и симболе 
(гестови или покрети тела) је лакше уочити, док је друге (просторна дис-
танца или третирање времена) много теже идентификовати. Постоје 
бројни примери како невербалне поруке могу бити погрешно интерпре-
тиране. Ово су само неки од њих: 

 Гестови имају важну улогу у комуникацији, али њихово значење −	
може бити врло различито. Рецимо, спојени палац и кажипрст у 
виду круга је гест који се у Француској користи да означи нулу 
или нешто што нема вредност, у САД-у се исти гест корсти као 
ознака да је нешто прихватљиво и у реду, у Бразилу овај гест има 
увредљиво па чак и опсцено значење, док је исти гест у Јапану 
ознака за новац. Подигнути прсти у облику слова В латинично у 
неким земљама су симбол за победу, док у Великој Британији овај 
гест има увредљиво значење. 
 Контакт очима се различито користи у комуникацији. Саговор-−	
ник се приликом комуникације гледа директно у очи у арапским 
земљама, Латинској Америци и Јужној Европи, док људи из Ази-
је и Северне Европе у комуникацији углавном користе само по-
вршан поглед или га у потпуности избегавају. Док Енглези ретко 
одржавају контакт очима током разговора, у Француској је кон-
такт очима чест и веома интензиван.
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 Тишина у комуникацији се такође различито интерпретира. −	
У неким културама, као што је Кина, она је знак поштовања и 
пожељна је, док се у Аустралији ћутање третира као знак стидљи-
вости или незаинтересованости. 
 Однос према времену се разликује од културе до културе. Време −	
се различито и схвата (циркуларно или линеарно) и користи; на 
пимер: чињеница да је пословни састанак заказан за 10 сати и 30 
минута може да има различито значење. У Немачкој, Енглеској и 
Јапану се очекује да дођете и пре заказаног времена. У Француској 
и Шпанији ће вам толерисати кашњење. У Русији и Саудијској Ара-
бији ће тестирати ваше стрпљења па је могуће да састанак почне и 
са великим закашњењем. 
 Однос према простору се такође разликује. Дистанца која се зау-−	
зима приликом разговора са непознатом особом разликује се од 
културе до културе. У арапским земљама је дистанца између при-
падника истог пола много мања него у европским земљама или 
Северној Америци. На пример, просторна дистанца у Француској је 
мања него у Немачкој или Великој Британији. Уколико неко прекр-
ши ово неписано правило, изазваће нелагодност у комуникацији. 

Корисно је и информисати се о специфичним веровањима, навикама 
и обичајима који су на снази у појединим културама а који се исказују и 
на невербалан начин. Зато на пример, није на одмет знати: 

 У Јапану је важно завити поклон, али не у бели папир јер се бела −	
боја везује за смрт;
 На Тајланду не треба помиловати дете по коси јер се тиме угро-−	
жава душа детета које се настањује у глави;
 Број 17 је несрећан у Италији а број 14 у Јапану;−	
 У арапским земљама се једе искључиво десном руком (лева рука −	
се сматра нечистом јер се користи за одржавање хигијене) а за 
домаћина је увредљиво уколико поједете сву храну из тањира јер 
остаци хране симболишу обиље.

Претпоставке (преконцепције) и стереотипи су четврти камен спо-
тицања. Стереотипи су поједностављена, претерана и веома уопштена 
мишљења о припадницима појединих група. Стереотипи постоје јер 
људима помажу да смање претњу од неизвесног чинећи свет предвиди-
вим. На тај начин стереотипи повећавају осећај сигурности, нарочито 
када се особа нађе у страној и непознатој средини (Барна, 1989). Важно 
је да имамо на уму да стереотипи често нису у складу са објективним 
стањем ствари и да због тога могу бити огроман камен спотицања у ко-
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муникацији. Другачије речено, када имамо извесне стереотипне прет-
поставке о особи из друге културе, ми ћемо њено понашање интерпре-
тирати у складу са том претпоставком без обзира шта је стварни разлог 
њеног понашања, а то свакако не доводи до разумевања.

Тенденција да вреднујемо је пети камен спотицања. Људи су склони да 
своју културу и свој начин живота третирају као природно стање ствари 
и да о другима просуђују полазећи од сопствених културних стандарда. 
Када не поседујемо довољно информација о другој култури, ми обично 
одобравамо (или не одобравамо) поступке и изјаве људи из других кул-
тура поредећи их искључиво са стандардима који потичу из наше кул-
туре и нашег начина живота. (Не каже се без разлога да ствари не видимо 
онаквим какве јесу, већ онаквим какви смо ми). Да би се успоставила ус-
пешна интеркултурална комуникација и разумевање, потребно је да бу-
демо отвореног ума и да ставове и понашања људи из других култура 
истражимо гледајући их управо с њихове тачке гледишта. 

Анксиозност или тензија је шести камен спотицања. Свака интер-
културална комуникација садржи извесну дозу неизвесности и због тога 
су анксиозност и тензија честе појаве. Рецимо, када се налазимо у ино-
странству изложени смо великом броју вербалних, невербалних, физич-
ких и психолошких дражи које се разликују од оних на које смо навикли. 
То може да буде веома стресно по нас. Висок ниво анксиозности готово 
увек захтева неку врсту одушка или пражњења и то нам отежава да ис-
кажемо оно што желимо, отежава да се изразимо. Прави проблем настаје 
када, као начин ослобођења од тензије, изаберемо неки вид неконструк-
тивног понашања или неку форму одбране, као што је искривљена пер-
цепција или избегавање и непријатељство. Свест о томе да се при интер-
културалној комуникацији можемо спотаћи о бројне баријере, упућује 
нас на важност стицања знања о различитим културама и вештина пре-
познавања и превазилажења ‘видљивих и невидљивих’ баријера у кому-
никацији. Још је важније да тешкоће и застоје у комуникацији третира-
мо као прилике за ново учење. Уколико неразумевање и конфликте при 
интеркултурном сусрету третирамо као проблем које треба избегавати, 
ускратићемо себи шансу за лични раст и развој. 

2.Интеркултуралнаосетљивост

Интеркултурална осетљивост подразумева способност уочавања и 
препознавања постојања различитих погледа на свет који омогућавају 
прихватање и признавање властитог идентитета и властитих културних 
вредности, као и културних вредности и идентитета припадника других 
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култура (Пиршл, 2007). Оснивач „Развојног модела интеркултуралне 
осетљивости” је Милтон Бенет (1986). Према њему, постоји шест нивоа 
тог модела који се темеље на одређеном континууму у којем сваки следе 
и ниво води ка већој осетљивости према културној различитости. Што је 
искуство сa културно другачијима сложеније и учесталије, то је компе-
тенција у интеркултуралним односима већа.

2.1. Стадијуми етноцентризма

Порицање разлика је почетни стадијум етноцентризма. Особе које се 
налазе на овом стадијуму сопствени поглед на свет третирају као једино 
могуће схватање реалности, те отуд поричу да постоје и други, разли-
чити погледи на свет. Типично понашање за овај стадијум је занемари-
вање, игнорисање или индиферентност према културним разликама. 
Овакво понашање се најчешће јавља код особа које су одрасле у култур-
но хомогеним срединама и нису имале много контаката са људима изван 
своје културне групе. Постоје и два међустадијума порицања разлика:

 Изолација означава ненамерно одвајање од припадника других −	
култура. Она се дешава услед стицаја животних околности у 
којима особа заправо и нема прилику да буде изложена култур-
ним разликама - да их доживи и искуси. 
 −	 Сепарација представља намерно одвајање од припадника друге 
културе како би се задржало стање изолације. Особе на овом нивоу 
сматрају да је за једно друштво боље уколико се припадници 
различитих култура држе одвојено, па зато између себе и људи 
из других културних група постављају различите врсте баријера. 
Екстремни пример сепарације је систем апартхејда који је посто-
јао у Јужној Африци, као и различити видови расне сегрегације.

Одбрана од разлика је други стадијум етноцентризма. Особа на овом 
стадијуму уочене разлике опажа као претњу. Она настоји да се одбрани 
од разлика јер оне представљају алтернативу њеном погледу на свет и 
доживљају идентитета. Кратко речено, особа уочава културне разлике 
али их не прихвата, него се бори против њих. За овај стадијум карак-
теристично је постојање стереотипа о припадницима других култура и 
поједностављено (дихотомно, често црно-бело) размишљање у категори-
јама ‘ми-они’. Као екстремни вид одбранаштва могу се појавити расизам 
и сви други видови расно (или етнички) заснованих „изама”. Постоје три 
форме или три међустадијума одбране:

 Супериорност означава тенденцију да се у поређењу са другим кул-−	
турама истичу и преувеличавају позитивне карактеристике соп-
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ствене културе. На пример: особа на овом ступњу сматра да начин 
живота у њеној култури треба да буде модел за остатак света. У исто 
време, свака критика упућена култури којој се припада доживљава 
се као напад. Ваља имати на уму да величање сопствене културе не 
мора нужно да укључи и омаловажавање других култура.
 Омаловажавање је форма одбране у којој особа третира друге кул-−	
туре као инфериорне, користи увредљиве изразе за њихово описи-
вање и примењује негативне стереотипе на друге културне групе. 
Екстремне верзије ове форме одбране су нацизам и Кју клукс клан.
 Обртање у супротност је форма одбране у којој се друга култура −	
опажа као супериорна, а у исто време особа осећа отуђеност од 
сопствене културне групе или са омаловажавањем гледа на соп-
ствено културно порекло. То је комбинација позитивног вредно-
вања других група и негативног вредновања сопствене групе. 

Минимизирање разлика је трећи стадијум етноцентризма. На овом 
стадијуму развоја особа уочава да постоје културне разлике али настоји 
да их умањи и минимизира, заступајући становиште да су сви људи у 
суштини исти. И на овом стадијуму постоје два међустадијума:

 Физички универзализам инсистира на физиолошким слично-−	
стима, тј. истиче се да сви људи имају исте базичне потребе (нпр. 
потребу за водом, храном, склоништем итд.). Културно се третира 
као продужетак биолошког и тиме се минимализује његов значај.
 Трансцендентални универзализам је веровање да су сви људи исти −	
захваљујући духовним, политичким и другим сличностима. 

2.2. Стадијуми етнорелативизма

Прихватање разлика је први стадијум етнорелативизма. Особа на 
овом стадијуму развоја уочава и прихвата културне разлике. Културне 
разлике се више не процењују на основу стандарда сопствене културне 
групе, већ се проучавају у културном контексту. Водећи принцип кул-
турног релативизма да ниједна култура сама по себи није ни боља ни 
лошија од других. Постоје две форме испољавања прихватања разлика: 

 Бихејвиорални релативизам означава да особа прихвата постоја-−	
ње разлика у понашању, тј. свесна је тога да обрасци понашања 
варирају од једне до друге културе и да се понашање мења зави-
сно од културног контекста.
 Вредносни релативизам у овом моделу означава прихватање −	
чињенице да вредности и уверења такође постоје у културном 
контексту, односно да варирају од једне до друге културне зајед-
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нице. Особи, која је на овом међустадијуму, прихватљиво је да 
људи из различитих култура не морају да имају исте културне 
вредности и циљеве. Она, на пример, разуме да појмови добра и 
зла имају вредносну оријентацију и да се могу разликовати од 
једне до друге културе. 

Адаптација на разлике је други стадијум етнорелативизма. Особа 
на овом стадијуму свесно настоји да замисли како припадници других 
култура размишљају о одређеним стварима. Особа је свесна сопствене 
перспективе гледања на свет и способна је да се са те унутрашње тачке 
гледишта помери на спољашњу тачку, са које може да сагледа различите 
перспективе (погледе на свет). Она на тај начин, по потреби, развија и 
мења лични поглед на свет, тј. референти оквир. Са променом референт-
ног оквира долази и до промене понашања и то без неког великог све-
сног напора. Ако је асимилација процес усвајања различитих вредности, 
погледа на свет и понашања на уштрб сопственог културног идентитета, 
онда је адаптација процес додавања. Кроз адаптацију се научени нови 
обрасци понашања, погодни за функционисање у различитим култур-
ним контекстима, придодају постојећем репертоару понашања. Особе 
које су достигле стадијум адаптације умеју да користе алтернативне 
начине размишљања приликом решавања проблема и доношења одлука. 
Оне могу ефикасно да комуницирају, ступају у интеракцију с људима из 
различитих култура и да мењају своје понашање како би се прилагодиле 
новим условима. Постоје два међустадијума адаптације: 

 Емпатија је способност да се разумеју други тако што ће се ‘стати −	
у њихове ципелe’, тј. заузети њихов угао гледања. 
 Плурализам означава да је особа усвојила (интернализовала) −	
више различитих погледа на свет, да поседује вишеструки култур-
ни оквир. Да би се такав оквир развио, потребно је дуже живљење 
у различитим културним контекстима. 

Интеграција разлика је последњи стадијум етнорелативизма. Док се на 
стадијуму адаптације особа руководи већим бројем референтних оквира 
(који паралелно постоје), на овом стадијуму особа је те различите културне 
погледе на свет интегрисала у јединствени, сопствени поглед на свет. Њен 
идентитет укључује и, што је још значајније, надмашује културне групе 
којима припада. Интеграција се може јавити у две варијанте:

 Контекстуална евалуација је способност да се у процени дате −	
ситуације користе различити културни референтни оквири. 
 Конструктивна маргиналност се односи управо на прихватање −	
идентитета који није првенствено базиран на једној од култура. 
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Припадност одређеним културним групама за особу више нема 
толиког значаја, јер она себе доживљава као особу у сталном раз-
воју (стручни термин за овај вид осећања неприпадања је особа 
на културној маргини). Особа поседује способност да иницира 
и олакша конструктиван контакт између различитих култура 
и буде истински интеркултурални посредник. Бенет упозорава 
да многе институције и организације минимизирање третирају 
као финални стадијум развоја интеркултуралне осетљивости и 
настоје да изграде свет у којем ће људи делити исте вредности и 
имати заједничку полазну основу. Проблем је у томе што се иде-
ја о универзалним вредностима обично заснива на сопственом 
вредносном систему – ’сви смо ми деца једног бога, али мог бога’.

3.Интеркултуралнакомпетентност

Интеркултурална компетентност је способност да се препознају и 
користе културне разлике као један од ресурса за учење (Бертхоин-Атал 
анд Фриедман, 2003). Полазна претпоставка је да људи могу више да 
науче једни од других кад се међусобно доста разликују. За то је потребно 
да постоји узајамно поштовање и довољна доза радозналости како би се 
превладала тензија која обично прати један интеркултурални сусрет. 
Неки од кључних елемената интекултуралне компетентности су:

 свест о себи као о комплексном културном бићу;−	
 свест о утицају који култура којој припадамо врши на наше −	
мишљење и понашање;
 способност да се заједно са другима ангажујемо у истраживању −	
прећутних претпоставки које утичу на наше понашање;
 отвореност да се тестирају различити погледи на свет, начини −	
мишљења и решавања проблема.

Знање о димензијама културних разлика може нам бити драгоцен 
ослонац и полазни оквир у интеркултуралној комуникацији. Мање ће-
мо грешака направити и осећаћемо се сигурније уколико знамо како 
се у одређеној култури третирају информације, контекст, време и про-
стор, каква је расподела моћи, да ли је дата култура индивидуалистички 
или колективистички орјентисана, да ли је маскулина или феминина и 
слично. Битно је узети у обзир да се поједини сегменти друштва уну-
тар једне културе могу разликовати, као и да увек постоје индивидуалне 
разлике које нису занемарљиве.
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4.Интеркултуралниидентитет

Појам интеркултуралне компетенције уско је повезан и сa иденти-
тетом. Изградња идентитета повезана је сa процесима идентификације 
с територијално, етнички и културно дефинисаном заједницом као и сa 
упоредном зависношћу когнитивне и емоционалне димензије појединца. 
„Идентитет означава начин како се појединци и скупине доживљавају и 
одређују према сличностима и разликама с другим скупинама и поје-
динцима” (Пероти, 1995: 22). Сведоци смо разних миграција током исто-
рије човечанства. Културне последице миграција вероватно су најуочљи-
вије, јер се са њима најчешће сусрећемо без обзира на то идемо ли ми 
као странци у другу земљу и другачију културну средину или странци 
долазе к нама. Управо свест о значењу властите културе допушта препо-
знавање различитости. Потврда права и вредности различитих култура 
захтева препознавање разлика и њихово уважавање у циљу добробити 
друштва и светских заједница. Свест о властитом културном идентите-
ту јача способност учинковитог перципирања стварности, прихватање 
себе, али и прихватање других. Када све то сагледамо као целину, тек 
тада можемо говорити о интеркултуралном идентитету.

Упркос томе што особу можемо класификовати у погледу пола, етни-
цитета, класе, година или улоге коју има, ови посебни идентитети нису 
аутоматски релевантни у свакој интеракцији у којој се појединац нађе. 
Наиме, особа која је развила интеркултурални идентитет не поистове-
ћује се искључиво са својом друштвеном скупином, већ и са осталим 
друштвеним скупинама са којима живи. Таква особа на тај начин кре-
ира виђење које није ограничено само интересима своје скупине, већ 
могућношћу идентификовања са схватањима других. Када говоримо о 
интеркултуралном идентитету, најважнија је она промена која настаје 
упознавањем себе - променом самосхватања, oдносно промена у схва-
тању света око себе. Може се говорити о флексибилном идентитету који 
сугерише психолошки сигурну особу, способну да се носи са многим 
врстама различитости, флексибилну приликом суочавања с друштве-
ним проблемима, особу која верује у заједничко јединство човечанства.

Када говоримо о идентитету треба нагласити да се велика преиспити-
вања идентитета данас најчешће своде на питање културе (Калањ, 2008, 
32). Културно наслеђе је управо оно које је повезано са социјализацијом 
појединца унутар његове културне групе. Врло често се догађа да поједи-
нац заправо не изграђује интеркултурални идентитет због ʼоковаʼ власти-
тог друштва. Наиме, тешко је оно што је годинама учено, стечено соција-
лизацијом у свом друштву одбацити и прихватити, назовимо то „соција-
лизацијом свих друштава”, односно „универзалном социјализацијом”.
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5. Културнаинтелигенција

Када спојимо интеркултуралне компетенције, интеркултурални 
идентитет и интеркултуралну комуникацију у једно, можемо рећи да 
добијамо потпуно ново људско биће. То биће поседује неку нову врсту 
интелигенције, а то је културна интелигенција. Зашто је управо та кул-
турна интелигенција важна, биће објашњено на темељу једноставног 
примера. Наиме, ако замислимо једног савременог човека, друштвеног 
учесника, критичког мислиоца, високообразованог интелектуалца, кри-
тичког пријатеља онда замишљамо људско биће које поседује културну 
интелигенцију. Зашто је та културна интелигенција толико битна? Не 
само да особа која је поседује има развијен интеркултурални идентитет, 
она тај идентитет има развијен захваљујући спектру знања која поседује, 
а која су стечена њеним образовањем укључујући оно формално, нефор-
мално и информално, које стиче током живота. Она не само да има спо-
менута знања, она та знања и свакодневно користи без размишљања.

Налазимо се у периоду транзиције и убрзаних промена обележених 
изражавањем нетолеранције, насиља, манифестацијама расне и етничке 
мржње, тероризма у свим његовим облицима. Васпитање и образовање 
се сматрају једним од основних средстава изградње културе мира и кул-
турне интелигенције. Често се може чути да, ако желимо да достигнемо 
мир, треба да га проучавамо. Потребно нам је холистичко образовање 
које ће потвдити важност етичког, моралног и духовног образовања.

Културна интелигенција била би способност прилагођавања на раз-
личите националне, организацијске и остале професионалне културе, 
било у земљи или иностранству. Три су различита извора културне инте-
лигенције. То су:

 Глава – когнитивне способности које представљају учење о разли чи-−	
тим обичајима, веровањима, табуима и осталим одликама различитих 
националних, организацијских и професионалних култу ра.
 Тело – физичке способности, што би значило да није довољно само −	
разумети различите културе. Дела, гестови и ставови тела морају по-
казати да смо способни да уђемо у другу културу и да је разумемо. 
 −	 Срце – емоције, тј. мотивацијске способности означавају прила-
гођавање новим културама и подразумевају успоне и падове. Осо-
ба мора поседовати дозу поверења у властите способности и довољ-
но мотивације да не одустане при првим културним гафовима.

Људи са вишим коефицијентом културне интелигенције су способ-
нији да се уклопе у различите културе, док они са нижим коефицијен-
том културне интелигенције немају способност прилагођавања другим 
културама. 
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6. Концептинтеркултуралностиудобатранзиције

Пораст заступљености дигиталних медија обезбеђује већу доступ-
ност и бржи проток информација, омогућавајући тако виртуелну ин-
теркултуралну комуникацију. У данашње време можемо разговарати са 
људима широм света путем Скajпа, размењујући видео и звучну инфор-
мацију, аналогну разговору ʼуживоʼ. Иако овако грубо наведене пред-
ности модерних технологија омогућавају виртуелни интеркултурални 
дијалог, јасне су предности 'разговора уживо'. Тако мобилност станов-
ништва, посебно младих, нарочито из оних средина које нису мултикул-
туралне, игра важну улогу у изградњи друштва у којем се различитост 
сматра богатством. Локална средина није место на којем се завршава 
простор интеркултуралног дијалога, а за једнонационалне средине она 
често није ни почетак.

Треба напоменути да период деведесетих година прошлог века и 
почетак двехиљадитих у Србији, за који везујемо концепт интеркулту-
ралности у доба транзиције, није био период брзог интернет протока 
и није омогућавао виртуелној интеркултуралној комуникацији да бар 
мало надомести недостатак размене култура услед немогућности путо-
вања ван Србије.

У тренутку када су грађанима Србије постале неопходне визе да би 
могли да путују (1992), упоредо им се смањивала и територија државе у 
којој живе а све то је било праћено и општим порастом етноцентирзма, 
који је и узрок и последица оваквог стања. 

Истраживање о заступљености етноцентризма у Србији показало је 
значајан степен негативне корелације између узраста и етноцентризма. 
Ако се упореде резултати истраживања по различитим генерацијама 
испитаника, рођеним између 1967. и 1987., приметан је пад етноцентри-
зма са годинама живота. 

Иако не располажемо статистиком мобилности генерација, није 
тешко довести у везу узраст са искуством различитих културолошких 
сусрета, као последицом отворених граница и путовања по просторима 
и ван простора бивше Југославије. односно са недостатком тог искуства, 
својственог млађим генерацијама.

Колико је питање визне либерализације било од значаја за грађане 
Србије показује и истраживање јавног мнења у којем је значајна разлика 
између испитаника који сматрају улазак Србије на белу шенгенску листу 
важним за Србију (81%) и оних за које је то значајно и лично (47%).

Иако не постоји адекватна статистика, није тешко наслутити раз-
лику између броја младих људи у Европи и у Србији који се одлучују да 
на пут крену са ранцем на леђима и врећом за спавање, да стопирају и 
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да мењају своје планове сходно указаним могућностима. Оно због чега 
је значајно стимулисати баш ове видове путовања младих није само по-
већана мобилност већ и њихова интеркултурална природа. Што је пут 
мање испланиран а буџет скромнији то је контакт са локалним станов-
ништвом извеснији. Млади људи који се одлучују на овај вид путовања, 
такозвани бекпекери, истичу упознавање друге земље/културе као нај-
значајнији аспект читавог искуства путовања. С друге стране, организо-
ване туре и ђачке/студентске екскурзије (које чине велики удео у укуп-
ном броју одлазака у иностранство младих из Србије) по својој природи, 
поред стандардних обилазака музеја и других знаменитости, не оста-
вљају пуно простора за упознавање земље у коју се иде.

Закључак

У циљу успешне комуникације у некој мултикултуралној средини 
потребно је издвојити се од свих предрасуда и стереотипа, поштовати 
друге културе и постати интеркултурално осетљив. Потребно је схва-
тити последице дискриминације културно другачијих, те усвојити спо-
собност развоја нестереотипног мишљења и антипредрасудних ставова. 
У данашње време постоји велика потреба за интеркултурним комуника-
цијским вештинама. Познавање и поштовање разликa међу културама 
доводи до успешне интеркултуралне комуникације у мултикултуралној 
средини. 
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