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Сажетак
Ана ли зом и ин тер пре та ци јом ста во ва раз ли чи тих шко ла 

ми шље ња, ана ли тич ким освр том на исто риј ски кон текст ње ног 
до са да шњег раз во ја и ње го вих те ко ви на, тре нут них про бле ма и 
иза зо ва, аутор по ен ти ра да је по че так но вог ве ка при ли ка да со ци-
јал де мо кра ти ја уђе у но ву ре ви зи о ни стич ку фа зу чи ју би око сни цу, 
пре ма ње му, чи ни ло ви ше кон вер гент них про це са ко ји би, као свој 
крај њи циљ има ли пре и спи ти ва ње до са да шњих прак си, по нов но 
от кри ва ње ње ног иден ти те та, као и ње ну ре ви та ли за ци ју. Пи та ње 
иден ти те та пред ста вља јед но од основ них ис хо ди шта и ге не ра тор 
број них про бле ма со ци јал де мо кра ти је да нас док би ње го во но во 
от кри ва ње кроз пре по зна тљив и атрак ти ван по ли тич ки про грам 
пред ста вља ло за да так од пр во ра зред ног зна ча ја. Основ на ин тен-
ци ја члан ка ни је де фи ни са ње не ког ко нач ног те о риј ског окви ра за 
ту ма че ње де ша ва ња у са вре ме ној со ци јал де мо кра ти је, већ, на про-
тив, са мо ука зи ва ње на мо гу ће прав це раз ми шља ња ко ји би, у кон-
тек сту ак ту ел них при ча о ње ној ре ви зи ји, у свом сре ди шту има ли 
упра во пи та ње ње ног са вре ме ног иден ти те та. 
Кључ не ре чи: со ци јал де мо кра ти ја, ре ви зи о ни зам, иден ти тет, нео ли бе-

ра ли зам, Тре ћи пут, со ци јал де мо крат ске пар ти је, Др жа ва 
бла го ста ња.

ОПШТИОСВРТ

Со ци јал де мо кра ти ја пред ста вља по ли тич ку иде о ло ги ју на-
ста лу кра јем 19. ве ка уну тар ре ви зи о ни стич ких кру го ва та да је-
дин стве ног со ци ја ли стич ког по кре та и за по след њих сто го ди на 
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свог раз во ја пре тр пе ла је ве ли ки број тран сфор ма ци ја. Пу ну екс-
пан зи ју, као и ја сни је те о риј ско про фи ли са ње свог иден ти те та 
оства ри ла је то ком на ред ног, 20. ве ка, а ње ну нај зна чај ни ју те ко ви-
ну, сва ка ко, пред ста вља “др жа ва бла го ста ња” (wel fa re sta te). На кон 
кра ја Хлад ног ра та, по след ње две де це ни је ње ног раз во ја углав ном 
ка рак те ри ше по тра га за но вим иден ти тет ским од ред ни ца ма у све-
ту за хук та ле гло ба ли за ци је ко ји, не у мо љи во, на ме ће но ве иза зо ве 
по све дру га чи је у од но су на ра ни је пе ри о де.

У су срет тим иза зо ви ма, а у на ме ри да ре ви та ли зу је со ци-
јал де мо крат ски по крет то ком 90-их го ди на, кре нуо је бри тан ски 
со ци о лог Ен то ни Ги денс (An tony Gid dens) кон ци пи ра ју ћи про грам 
сво је вр сног “тре ћег пу та” (Third Way) ко ји је иза звао опреч не 
ста во ве ме ђу ле ви ча ри ма и по кре нуо де ба ту пла не тар них раз ме-
ра. Упо ре до са тим, од и гра вао се и ве ли ки по вра так на власт со-
ци јал де мо крат ских пар ти ја у мно гим европ ским зе мља ма (Ве ли ка 
Бри та ни ја 1997, Не мач ка 1998. го ди не). Ме ђу тим, ен ту зи ја зам тих 
да на, као да је да нас спла снуо.

Сто га, уну тар спек тра ак ту ел них де ша ва ња на пла ну те о риј-
ског про ми шља ња и де ба та о со ци јал де мо кра ти ји (цен тро ле ви ци), 
као и прак ти ко ва ња по ли ти ке са мих со ци јал де мо крат ских пар ти ја, 
то ком пр ве де це ни је 21. ве ка, не у мит но се на ме ће пи та ње о по тре-
би но ве ре ви зи о ни стич ке фа зе, ње ног прав ца и са др жа ја. По ла зну 
осно ву за ова кво раз ми шља ње на ла зи мо у кон стант ном бе ле же њу 
ло ших из бор них ре зул та та по је ди них со ци јал де мо крат ских пар ти-
ја док је ло ша же тва пар ти ја ле ви це на из бо ри ма за Европ ски пар-
ла мент, одр жа ним 2009. го ди не то са мо по твр ди ла1). По ред то га, 

1) Узми мо при мер Со ци ја ли стич ке пар ти је у Фран цу ској ко ја ни је по бе ди ла на из бо ри ма 
још од 1997. го ди не док је удео гла са ча ове пар ти је од укуп ног бро ја оних ко ји гла са ју 
знат но опао у од но су на осам де се те. И дан ске со ци јал де мо кра те не мо гу да се до мог ну 
вла сти још од 1998. го ди не. За ни мљив је и слу чај хо ланд ске Рад нич ке пар ти је (Par tij van 
de Ar beid - PvdA) чи је гла сач ко те ло још од кра ја Хлад ног ра та гра ви ти ра око 30 по сто. 
Не мач ка SPD та ко ђе бе ле жи зна ча јан пад по др шке би ра ча у пе ри о ду 1998-2005. са чак 
48 на 23 по сто (Olaf Cram me, Pa trick Di a mond, Ro ger Lid dle, Chal len ging the po li tics of 
eva sion, Po licy Net work, Lon don, 2009). Та ко ђе, до 2000. го ди не од 15 европ ских зе ма ља 
чак 11 је има ло со ци јал де мо крат ске пре ми је ре. До 2008. го ди не тај број се свео на све га 
че ти ри. (Ro bert Taylor, “Do es Euro pe na So cial De moc racy ha ve a Fu tu re”, Dis sent, 2008). 

 Од со ци јал де мо крат ских пар ти ја ко је су или са мо стал но или као парт не ри у вла ди вр-
ши ле власт до 2010. го ди не (или још увек пар ти ци пи ра ју у њој) мо гли би смо из дво-
ји ти шпан ску Со ци ја ли стич ку Рад нич ку пар ти ју (PSOE), Со ци јал де мо крат ску пар ти ју 
Аустри је (SPÖ), Со ци ја ли стич ку пар ти ју Пор ту га ли је (PS), Рад нич ку пар ти ју Нор ве-
шке (DnA). Со ци јал де мо кра те су тре нут но на вла сти и у Сло ве ни ји, Ср би ји, Сло вач кој, 
Ру му ни ји. На кон рас па да бел гиј ске вла де у апри лу 2010. го ди не ван вла сти се на шла 
та мо шња (фран ко фон ска) Со ци ја ли стич ка пар ти ја док је Рад нич ка пар ти ја Хо лан ди-
је исте го ди не са мо стал но на пу сти ла ко а ли ци о ну вла ду. Jедна од во де ћих европ ских 
пар ти ја цен тро ле ви це Со ци јал де мо крат ска пар ти ја Не мач ке (SPD), пред во ђе на сво јим 
та да шњим ли де ром Франк-Вал тер Штајн ма је ром (Frank-Wal ter Ste in me i er), ни је ус пе ла 
да се до мог не вла сти на из бо ри ма у је сен 2009. го ди не. На кон прет ход них из бо ра, одр-



Александар Милосављевић Социјалдемократија на почетку 21. века

253

ве ли ка фи нан сиј ска кри за из 2008. го ди не, иако су то мно ги оче ки-
ва ли, ни је вра ти ла на власт со ци јал де мо крат ске пар ти је2).  

Усме ри мо ли наш ана ли тич ки пе ри скоп у прав цу ње не сто-
го ди шње ге не зе уочи ће мо да су овај про цес обе ле жи ли нај ра зли-
чи ти ји ре ви зи о ни стич ки ма не ври чи ју су око сни цу рав но прав но 
об ли ко ва ли, ка ко кон тек сту ал ни чи ни о ци, та ко и ви зи о нар ство 
број них ле вих ми сли о ца.

1.ОДБЕРНШТАЈНАДОГИДЕНСА

Со ци ја ли зам, као по ли тич ка иде о ло ги ја на ста је у 19. ве ку. 
Упо ре ђу ју ћи та да шње со ци ја ли сте и ли бе ра ле, Гор да на Па ви ће вић 
Ву ка ши но вић упо зна је нас са чи ње ни цом да су они под јед на ко би-
ли опре де ље ни за де мо крат ску иде ју. Али, док је кла сич ни ли бе ра-
ли зам ову иде ју ис кљу чи во ве зи вао за по ли тич ку сфе ру, до тле су 
со ци ја ли сти на сто ја ли да је про ши ре и на дру штво3).

Со ци ја ли стич ки блок уну тар ког се већ до по чет ка Пр вог 
свет ског ра та де фи ни са ла ре ви зи о ни стич ка стру ја пред во ђе на те о-
ре ти ча ри ма по пут Еду ар да Берн штај на (Edu ard Bern stein), по це пао 
се на кон ре во лу ци је у Ру си ји (1917. го ди не) на со ци јал де мо крат ско 
и ко му ни стич ко кри ло. Да ље про ду бљи ва ње раз ли ка из ме ђу ова 
два, са да са мо стал на, по кре та усле ди ће у на ред ним де це ни ја ма.

Со ци јал де мо крат ске пар ти је су пр ве зна чај ни је ко ра ке на по-
ли тич ким сце на ма сво јих зе ма ља оства ри ле у ме ђу рат ним го ди-

жа них 2005. го ди не, ова пар ти ја је чак би ла при мо ра на на “ве ли ку ко а ли ци ју” са Хри-
шћан ским де мо кра та ма (CDU). Та ко ђе, бри тан ска Ла бу ри стич ка пар ти ја (La bo ur Party) 
по сле три на ест го ди на про ве де них на вла сти, у ма ју 2010. го ди не, пре шла је у опо зи-
ци ју. Со ци ја де мо крат ске пар ти је су у опо зи ци ји и у Швед ској, Фран цу ској, Бу гар ској, 
Че шкој, Хр ват ској, Ита ли ји, Ал ба ни ји. 

 Од 733 по сла ни ка тре нут ног са зи ва Европ ског пар ла мен та гру па ци ју са нај ве ћим бро-
јем чла но ва чи ни Европ ска на род на стран ка (Хри шћан ски Де мо кра ти) са 264 по сла ни ка 
док је од мах иза ње Про гре сив на али јан са со ци ја ли ста и де мо кра та (S&D) са 184 по сла-
ни ка. За ни мљи во је да још од из бо ра 1999. го ди не гру па ци ја европ ских пар ти ја ле ви це 
ре дов но за у зи ма дру гу по зи ци ју по сна зи у Европ ском пар ла мен ту.

  (из вор:http://www.euro parl.euro pa.eu/mem bers/ex pert/gro u pAnd Co un try.do?lan gu a ge=EN, 
мај 2010.)

2) Из у зе так би би ли грч ки PA SOK и пор ту гал ска Со ци ја ли стич ка пар ти ја (Par ti do So ci a li-
sta - PS).

3) Гор да на Па ви ће вић Ву ка ши но вић, По ли тич ке те о ри је и ства ра ње за пад ног мо дер ног 
дру штва, До си је, Бе о град, 2006, стр. 162.

 Ме ђу тим, ма ло по дроб ни јим уви дом у са му ли бе рал ну те о ри ју дру ге по ло ви не 19. ве ка 
мо гу се уочи ти из ве сна ево лу а тив на ги ба ња у овој иде о ло ги ји. Из вр сну илу стра ци ју 
пред ста вља ли бе рал ни ре ви зи о ни зам чу ве ног Џо на Стју ар та Ми ла (John Ste wart Mill) 
ко ји је, по ве зу ју ћи ли бе рал ни и де мо крат ски кон цепт по сту ли рао со ци јал ни ли бе ра ли-
зам. 
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на ма ка да ће мно ге од њих пред ста вља ти чак око сни цу број них 
ко а ли ци о них ка би не та4). На при мер, Со ци јал де мо крат ска пар ти ја 
Аустри је (SPÖ) пр ви пут се, у по рат ном пе ри о ду, об ре ла на вла сти 
већ 1919. го ди не5). Швед ске со ци јал де мо кра те на власт су до шле 
1928. го ди не кроз ко а ли ци ју са Аграр ном пар ти јом.

На кон Дру гог свет ског ра та усле ди ће ја сни ја екс пан зи ја со-
ци јал де мо кра ти је упра во кроз ин сти ту ци је “др жа ве бла го ста ња” 
(wel fa re sta te). Oвај пе ри од број ни ауто ри с пра вом на зи ва ју злат-
ним до бом со ци јал де мо кра ти је. Со ци јал де мо крат ске пар ти је ће, 
при том, при сту пи ти зна чај ној ре ви зи ји сво јих док три на при хва та-
ју ћи ка пи та ли стич ки при вред ни си стем, од но сно ко ри сте ћи ње гов 
ди на ми зам у свр ху оства ри ва ња со ци јал не прав де и бла го ста ња6). 
С тим у ве зи, ски ци ра ју ћи пут европ ске со ци јал де мо кра ти је у по-
след њих по ла ве ка, од но сно од окон ча ња Дру гог свет ског ра та, Зо-
ран Сто јиљ ко вић ука зу је на не ко ли ко ди стинк тив них фа за ње ног 
ди на мич ког раз во ја. По чев од де мо крат ског со ци ја ли зма, за тим ре-
фор ми уну тар ка пи та ли стич ког при вред ног си сте ма, со ци јал де мо-
кра ти ја је, пре ма ње му, кра јем про шлог ве ка, пре у зе ла уло гу упра-
вља ња ка пи та ли стич ким еко но ми ја ма уну тар по од ма клог про це са 
гло ба ли за ци је.

Пре лом ни тре ну ци за со ци јал де мо кра ти ју  на ста ће, ме ђу тим, 
се дам де се тих го ди на ка да се по ли тич ко клат но на тра ди ци о нал ној 
оси по ли тич ких по де ла (ле ви ца-цен тар-де сни ца), по сле го то во по-
ла ве ка по ме ра ња уле во по че ло кре та ти у су прот ном сме ру7) (Зо ран 
Сто јиљ ко вић).

4) То ком овог пе ри о да и у са мим со ци јал де мо крат ским пар ти ја ма био је уоч љив из ве стан 
јаз ко ји је на ста јао у члан ству и ру ко вод ству ко је се, са гла сно по де ла ма ко је су вла да ле 
на иде о ло шком пла ну, свр ста ва ло на оно мек ше кри ло ко је је би ло скло ни је мо дер ни-
за ци ји по ли тич ке аген де и по ли тич ке бор бе, као и оно дру го, твр ђе кри ло, ко је се опре-
де љи ва ло за марк си зам и ра ди кал ни ји по ли тич ки на ступ. Узми мо при мер аустриј ских 
со ци јал де мо кра та ко ји су се у пр вим по рат ним го ди на ма пре гру пи са ли на стру ју скло-
ни ју мо дер ни за ци ји ко ју је пред во дио Карл Ри нер (Karl Ren ner) и ону пред во ђе ну Ото 
Ба у е ром (Ot to Ba u er) јед ном од кључ них лич но сти аустро марк си зма.

5) У то вре ме њен на зив је био Со ци јал де мо крат ска рад нич ка пар ти ја Аустри је (SDAPÖ). 
Зна чај но је по ме ну ти и то да је ова пар ти ја пар ти ци пи ра ла у вла сти ре ла тив но крат ко, 
са мо го ди ну да на јер су на ред ни из бо ри одр жа ни већ 1920. го ди не по сле ко јих ни је би ла 
на вла сти све до кра ја Дру гог свет ског ра та.

6) Као сјај ну илу стра ци ју мо же мо узе ти, ре ци мо, Го дес бер шки про грам Со ци јал де мо крат-
ске пар ти је Не мач ке из но вем бра 1959. го ди не. 

7) Еко ном ска ре це си ја, као и из ве сне про ти ву реч но сти у фук ци о ни са њу са ме др жа ве бла-
го ста ња пред ста вља ли су огро ман те рет за број не со ци јал де мо крат ске пар ти је ко је, то-
ком овог пе ри о да, бе ле же и ло ше из бор не ре зул та те. При ме ра ра ди, бри тан ска Ла бу ри-
стич ка пар ти ја (La bo ur party) ни је пар ти ци пи ра ла у вла сти у пе ри о ду од 1979. до 1997. 
го ди не, а до не кле слич на суд би на за де си ла је и не мач ку Со ци јал де мо крат ску пар ти ју 
– SPD (1982-1998). Осам де се тих го ди на, у кон тек сту про це са ли бе рал не еко ном ске гло-
ба ли за ци је со ци јал де мо крат ске пар ти је су се на шле у сво је вр сној де фан зи ви. У мно гим 
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Ко нач но, то ком 90-их го ди на, европ ска со ци јал де мо кра ти ја 
је по ла ко ушла у но ву ре ви зи о ни стич ку фа зу на чи јем се кор ми лу, 
ба рем ка да је реч о те о риј ском за ле ђу, на шао про грам Тре ћег пу-
та8) ина у гу ри са ном у ра до ви ма Ен то ни Ги ден са, а по себ но у ње го-
вој књи зи Тре ћи пут: Об но ва со ци јал де мо кра ти је (The Third Way: 
Re ne wal of So cial De moc racy) из 1998. го ди не. Као ре зул тат све га 
на ве де ног, ве ли ки број ре ле вант них со ци јал де мо крат ских пар ти ја 
за по чео је про цес те мељ ног пре и спи ти ва ња сво јих основ них ви-
зи ја и стре мље ња што је ре зул ти ра ло до но ше њем но вих про гра-
ма9). Зна ча јан број рас пра ва о со ци јал де мо кра ти ји, по чев још од 

др жа ва ма се, при том, до во де у пи та ње ре зул та ти и те ко ви не за ко је се сма тра ло да су 
не по врат но тран сфор ми са ли ка пи та ли зам, а оства ре ни у вре ме вла да ви не ових пар ти ја. 
Ово је по себ но слу чај у оним зе мља ма ко је су под кон зер ва тив ним вла да ма до жи ве ле 
сво је вр сну нео ли бе ра ли стич ку ре не сан су ка пи та ли зма (по пут то ри јев ске вла де Мар га-
рет Та чер (Mar ga ret Tac her) у Ве ли кој Бри та ни ји у пе ри о ду 1979-1990. го ди не и ње ног 
на след ни ка Џо на Меј џо ра (John Ma jor) 1990-1997. го ди не). Уз др ма ни су те ме љи до та да 
ва же ћег со ци јал де мо крат ског кон сен зу са као и “др жа ве бла го ста ња” ко ја је по че ла да 
тр пи уда ре са де сни це, али и са ле ви це. До ве де ни су у пи та ње пу на за по сле ност, со ци-
јал на да ва ња, јав ни сек тор у про из вод њи и услу га ма, као и др жав но пла ни ра ње. На че ло 
упра вља ња ме шо ви том при вре дом по ла ко је по че ло да уз ми че пред би зни сом да би га 
се у нај ве ћој ме ри од ре кли и “мо дер ни зо ва ни” со ци јал де мо кра ти то ком 90-их го ди на.

8) Сам по јам ни је но ви јег да ту ма.  Ка ко нас из ве шта ва Ги денс, по јам “тре ћег пу та” по ти че 
с кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка, а по стао је ја ко по пу ла ран ме ђу де сни ча ри ма у ме ђу рат-
ном пе ри о ду, тач ни је то ком 20-их го ди на. На кон за вр шет ка Дру гог свет ског ра та со ци-
јал де мо кра те, али и со ци ја ли сти ко ри сте овај тер мин ка ко би опи са ли сво је опре де ље ње 
за сред њи пут из ме ђу со вјет ског ко му ни зма и аме рич ког тр жи шног ли бе ра ли зма. То ком 
70-их го ди на овај по јам ре ви та ли зи ра Ота Шик као озна ку за тр жи шни со ци ја ли зам, а 
швед ски со ци јал де мо кра ти 80-их го ди на га ко ри сте да би об ја сни ли но ве ли ра ње свог 
про гра ма. Ко нач но, по јам Тре ћег пу та у нај но ви јем зна че њу на стао је у Сје ди ње ним 
Аме рич ким Др жа ва ма на по чет ку ман да та Би ла Клин то на, a ка сни је су га пре у зе ли и 
бри тан ски ла бу ри сти (Ми ра Бог да но вић, “Тре ћи пут”, у: Со ци јал де мо кра ти ја у Ср би ји 
– ствар ност и мо гућ но сти, СДП, Бе о град, 2003, стр. 29). 

9) У том кон тек сту, ко ри сно би би ло на овом ме сту ука за ти и на за ни мљив ана ли тич ки 
осврт аме рич ког по ли тич ког со ци о ло га Сеј му ра Мар ти на Лип се та (Seymur Mar tin Lip-
set) у ве зи са тран сфор ма ци јом во де ћих европ ских пар ти ја ле ви це ко је је овај аутор 
су мар но и, мо ра мо при зна ти по ма ло ам би ци о зно, на звао аме ри ка ни за ци јом европ ске 
ле ви це. Украт ко, ра ди се о то ме да су се, пре ма овом ауто ру, пар ти је ле ви це у Евро пи, 
и по ред то га што се још увек углав ном де кла ри шу као со ци јал де мо крат ске или со ци-
ја ли стич ке, умно го ме ре кон сти ту и са ле у ли бе рал не пар ти је, у аме рич ком сми слу ре-
чи, ис ти чу ћи при том пост ма те ри ја ли стич ка пи та ња по пут жи вот не сре ди не, јед на ко сти 
же на и хо мо сек су а ла ца, пра ва ма њи на и кул тур не сло бо де (Seymur Mar tin Lip set, “The 
Ame ri ca ni za tion of the Euro pean Left”, in: Po li ti cal Par ti es and De moc racy - edi ted by La rry 
Di a mond and Ric hard Gun ter, The Johns Hop kins Uni versty Press, Bal ti mo re and Lon don, 
2001, pp. 52-66).

 Сва ка ко нај дра стич ни ји при мер тран сфор ма ци је свог по ли тич ког кур са пред ста вља је 
бри тан ска Ла бу ри стич ка пар ти ја. Уну тар ове пар ти је то ком 90-их го ди на, а упо ре до са 
ства ра њем по ли ти ке “тре ћег пу та”, ин тен зи ви ра ни су про це си уоб ли ча ва ња јед не но ве 
по ли ти ке по пу лар но на зва не “но вим ла бу ри змом”. Убр зо су сти гли и ре зул та ти јер То ни 
Блер (Tony Bla ir), та да шњи енер гич ни и ха ри зма тич ни ли дер ове пар ти је по ста је пре-
ми јер на кон убе дљи ве по бе де на из бо ри ма у про ле ће 1997. го ди не, а већ на ред не 1998. 
го ди не пу бли ку је пам флет под на зи вом “тре ћи пут” у ко ме обра зла же основ не пр ва це 
по ли ти ке сво је пар ти је ко ју по зи ци о ни ра ле во од цен тра. До ја чих кон та ка та европ ских 
ли де ра пар ти ја ле вог цен тра (Блер, Шре дер, Кок, Д’ Але ма) до шло је 1999. го ди не, а 
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де ве де се тих го ди на, нај че шће је про те као у зна ку од бра не, ду бљег 
про ми шља ња или кри тич ких освр та на већ по ме ну ту кон цеп ци ју 
“тре ћег пу та”. Уме сто да ује ди ни све со ци јал де мо кра те све та у ам-
би ци о зном про јек ту ре ви та ли за ци је со ци јал де мо кра ти је, овај про-
грам је, с јед не стра не, при до био ве ли ки број при ста ли ца (и ме ђу 
те о ре ти ча ри ма, али и ме ђу пар тиј ским ли де ри ма), али, на про тив, и 
ве ли ки број опо не на та10). Исто вре ме но, да нас је, у окви ру на сто ја-
ња ака дем ске јав но сти да се ди јаг но сти фи ку ју узро ци стаг ни ра ња 
со ци јал де мо кра ти је, у јед ном ње ном де лу, до ста раз ви је на кри ти ка 
ове кон цеп ци је што са мо го во ри о то ме да и ме ђу те о ре ти ча ри ма 
не по сто ји са гла сност око то га да ли је “тре ћи пут” је ди ни “пра ви 
пут” ко ји би со ци јал де мо кра ти ја тре ба ла да сле ди и у но вом ве ку.

Шта је су штин ски “тре ћи пут” до нео као но ви ну у од но су 
на ра ни је пе ри о де и ка кве су би ле ње го ве им пли ка ци је на пла ну 
де ло ва ња со ци јал де мо крат ских пар ти ја? Пре све га, рас ки нуо је са 
ета ти змом, про гре сив ним опо ре зи ва њем и оба ве зним со ци јал ним 
оси гу ра њем, окре нуо се пред у зет нич ком ри зи ку и флек си бил ни јем 
тр жи шту ра да, а кон ку рент ност на ци о нал не при вре де у свет ским 
окви ри ма по ста ла је пр во ра зре дан циљ11). Ги ден со ва кон тро верз на 
те за да ка пи та ли зам кра јем 20. ве ка не ма сво ју ал тер на ти ву умно-
го ме је уда љи ла ње го ву ви зи ју со ци јал де мо кра ти је од сво је со ци ја-
ли стич ке тра ди ци је иза звав ши ве ли ке по ле ми ке ме ђу ле ви ча ри ма. 
Два основ на ци ља усме ра ва ла су, пре ма овом ауто ру, дис курс “тре-
ћег пу та”. Је дан се од но сио на из бор ни опо ра вак со ци јал де мо крат-
ских пар ти ја, а дру ги на пру жа ње од го во ра цен тро ле ви це на кри зу 
кеј нзи ја ни зма док се ње го ва по ли ти ка осла ња на ре ви зи о ни стич ку 
тра ди ци ју ко ја се про те же од Берн штај на и Ка уц ког12). Кри ти ча ри, 
пак, ука зу ју да је крај ње кон тра дик тор но исто вре ме но при хва та-

исте го ди не Блер и Шре дер су чак из да ли за јед нич ки до ку мет у ко ме су ина у гу ри са ли, 
у од но су на оне тра ди ци о нал ни је ле ви ча ре, по ма ло је ре тич ки став пре ма ко ме основ не 
функ ци је тр жи шта не би тре ба ло ре ме ти ти по ли тич ком ак тив но шћу већ би их, на про-
тив, тре ба ло са мо до пу ни ти и по бољ ша ти. Ово је ко нач но зна чи ло от клон од кла сич не 
со ци јал де мо крат ске по ли ти ке прак ти ко ва не у прет ход ним де це ни ја ма, а ко ја се упра во 
и за сни ва ла на по ли тич ком упра вља њу ме шо ви том еко но ми јом.

10) При ста ли це и ин тер пре та то ри овог про гра ма, по пут Ен дру Гем бла (An drew Gam ble), 
ука зу ју на то да je основ на за ми сао ње го вог твор ца би ла та да он пред ста вља но ву фор-
му со ци јал де мо кра ти је, као и да бу де усред сре ђен на ре ви зи ју и мо дер ни за ци ју ње не 
док три не, а са ци љем да она бу де у ста њу да на пра ви на чин од го во ри на иза зо ве гло-
ба ли за ци је, еко но ми је зна ња, али и из на ђе но ве на чи не за оства ре ње сво јих тра ди ци о-
нал них ци ље ва по пут со ци јал не прав де и со ли дар но сти (An drew Gam ble, The Third Way 
Re vi si ted, Po licy Net work, Lon don, 2008, стр.1).

11) Ви ше о ово ме чи та ти у: Бра на Мар ко вић, Зо ран Сто јиљ ко вић, Со ци јал де мо кра ти ја и 
со ци јал де мо крат ске стран ке, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007. стр. 72-73.

12) Ant hony Gid dens, “The Pro gres si ve Agen da” (in tro duc tion), in: Pro gre si ve Fu tu res – New 
Ide as for the Cen tre Left, Po licy Net work, Lon don, 2003, стр. 5.
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ње тр жи шне ди на ми ке и упо зо ра ва ње на дру штве но ра сло ја ва ње, 
од но сно да про је кат “тре ћег пу та”  у ства ри пред ста вља по ме ра ње 
уде сно и да је да ле ко од цен тро ле ви це13). 

Да ли је ве ћи на ре ле вант них со ци јал де мо крат ских пар ти ја 
ус пе ла да сле ди не ки исто вет ни “тре ћи пут”? У слу ча ју да је од го-
вор не га ти ван и да по сто ји ви ше ди вер гент них ре ви зи о ни стич ких 
пра ва ца раз во ја мо же мо ли, услов но ре че но, го во ри ти о по сто ја њу 
не ка кве ти по ло ги је са вре ме не со ци јал де мо кра ти је? 

Вол фганг Мер кел (Wol fgang Mer kel) је иден ти фи ко вао чак 
че ти ри раз ли чи та при сту па ре ви зи ји тра ди ци о нал не со ци јал де мо-
кра ти је ко ја би се мо гла под ве сти под ге не рич ко име Тре ћи пут. То 
су тр жи шно ори јен ти сан пут бри тан ских ла бу ри ста, за тим сле ди 
кон сен зу ал но ори јен ти сан пут ка на гла ше ној уло зи тр жи шта код 
хо ланд ске со ци јал де мо крат ско-ли бе рал не ко а ли ци је, швед ски пут 
ко ји се са сто јао у ре фор ми др жа ве со ци јал ног ста ра ња и, на кра-
ју, ета ти стич ки пут фран цу ских со ци ја ли ста14). Јед на дру га гру па 
на уч ни ка (Ale xan der Pe tring, Chri stian Hen kes, Chri stoph Egle) по-
ну ди ла је до ста слич ну, али тро чла ну, ти по ло ги ју ко ју би чи ни ле: 
тра ди ци о нал на со ци јал де мо кра ти ја (Фран цу ска и, не што ма ње, 
Не мач ка), мо дер ни зо ва на со ци јал де мо кра ти ја (Швед ска и Дан ска), 
ли бе ра ли зо ва на со ци јал де мо кра ти ја (Ве ли ка Бри та ни ја Хо лан ди-
ја)15). 

Еви дент но је да се по сто ја ње је дин стве ног Тре ћег пу та, ко ји 
би со ци јал де мо крат ске пар ти је сле ди ле, ни је утвр ђе но16). 

13) Ен дру Хеј вуд, По ли ти ка, Клио, Бе о град, 2004, стр. 117.

14) Wol fgang Mer kel, The Third Ways of So cial De moc racy, 2001,  у Ant hony Gid dens, The 
Glo bal Third Way De ba te, Cam bri ge, Po lity press, 2001, стр. 53 на ве де но пре ма: Ми ра Бог-
да но вић, Тре ћи пут, стр. 37 .

15) Ауто ри су до ова квих на ла за до шли ком па ра ци јом по ли ти ка со ци јал де мо крат ских вла-
да у шест европ ских зе ма ља (Дан ска, Хо лан ди ја, Швед ска, Ве ли ка Бри та ни ја, Не мач ка, 
Фран цу ска) у пе ри о ду 1993-2005. го ди на и то на оним по љи ма ко ја су кључ на за со ци-
јал де мо кра ти ју: со ци јал на и фи скал на по ли ти ка, као и по ли ти ка за по шља ва ња, а узи ма-
ју ћи при том у об зир спе ци фич не пер фор ман се по ли тич ко-ин сти ту ци о нал ног кон тек ста 
сва ке од зе ма ља. Кон крет ни је о са мом ис тра жи вач ком по ступ ку, пре ми са ма и те о риј-
ским при сту пи ма ви де ти у: Ale xan der Pe tring – Chri stian Hen kes – Chi stoph Egle,Tra di ci-
o nal na, mo der ni zi ra na i li be ra li zi ra na so ci jal de mo krat ci ja: ti po lo gi ja po li ti ke so ci jal de mo-
krat skih vla da u Za pad noj Evro pi, FES, No vo Dru štvo, Za greb, 2007, (текст је на не мач ком 
об ја вљен у ча со пи су Schwe i ze rische Ze itschrift für Po li tik wis sen schaft / Swiss Po li ti cal Sci-
en ce Re vi ew, год. 13, број 1/2007. (стр. 97-134) и пред ста вља са же так ис тра жи ва ња ко је 
је об ја вље но као књи га Die Re for mfa hig ke it der So zi al de mo kra tie. He ra us for de run gen und 
Bi lanz der Re gi e rung spo li tik in We ste u ro pa, VS Ver lag für So zi al wis sen shaf ten, Wi es ba den 
2006. Ауто ри књи ге су и Wol fga nag Mer kel, као и To bi as Ost he im. За по тре бе овог члан ка 
ко ри шћен је пре вод тек ста об ја вљен у окви ру Rad nih bi lje zni ca so ci jal de mo kra ti je у из да-
њу Fri e drih Ebert Stif tung Za greb i No vog Dru štva. 

16)  Ова кав на лаз мо гао би би ти од ве ли ке ко ри сти у не ким бу ду ћим на сто ја њи ма да се 
евен ту ал но уоб ли чи не ка но ва стра те ги ја опо рав ка со ци јал де мо кра ти је, а у сми слу кре-
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2.СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈАУНОВОМВЕКУ

На кон бур них де ве де се тих го ди на, об ја вљи ва ња про гра ма 
“тре ћег пу та”  и ве ли ког по врат ка на по ли тич ку сце ну со ци јал де-
мо крат ских пар ти ја, у пр вој де це ни ји 21. ве ка, рас плам са ле су се 
де ба те о раз ло зи ма тре нут не стаг на ци је, али и бу дућ но сти со ци-
јал де мо кра ти је. 

У том по гле ду, сти че се ути сак као да су се, са свим суп тил но, 
во де ћи ака дем ски кру го ви гру пи са ли у две стру је. Јед ну би пред-
ста вља ла она стру ја ко ја бра ни кон цеп ци ју “тре ћег пу та”, као и 
ње не те ко ви не, а дру гу она ко ја, или отво ре но кри ти ку је тај про је-
кат или се ја сно не из ја шња ва по пи та њу ње го ве евен ту ал не при-
ме њи во сти у да на шњим при ли ка ма исто вре ме но по ку ша ва ју ћи да 
по ну ди не ке ал тер на ти ве. Оно што их, ме ђу тим, по ве зу је то је је-
дин стве ни осе ћај да је са зрео тре ну так за но ву фа зу у раз во ју со ци-
јал де мо кра ти је. Са или без “тре ћег пу та”? Мо жда се од го вор или 
бар по ку шај кон стру и са ња за јед нич ке ак ци о не плат фор ме  кри је 
у мо гућ но сти ус по ста вља ња не ка квог ком про ми сног из ми ре ња 
со ци јал де мо кра та мо дер ни за то ра (про гре си ви ста) и тра ди ци о-
на ли ста? Да ли би, да ље, тај ре ви зи о ни зам тре ба ло мо жда да се 
ти че ре ди зај ни ра ња не ке кон крет не по ли ти ке (ре ци мо, по ли ти ке 
на тр жи шту ра да), по ли тич ке аген де или це ло куп ног про грам ско-
иде о ло шког иден ти те та со ци јал де мо кра ти је, тач ни је ње ног но вог 
про на ла же ња оства ре ног кроз про цес по вра так ње ним кључ ним 
вред но сти ма и ци ље ви ма?17)

Мо гу ћи од го во ри на број на пи та ња ко ја ти ште са вре ме ну 
со ци јал де мо кра ти ју на ла зе се нај ве ро ват ни је не где на по ла пу та 
од кон сен зу са до не из бе жних рас кр шћа ме ђу те о ре ти ча ри ма док 
је сва ко днев на по ли тич ка прак са, ва ри ја бил ност кон тек сту ал них 

и ра ња та кве про грам ске плат фор ме ко ја би исто вре ме но ува жа ва ла сву ра зно ли кост са-
вре ме них др жа ва по себ но у по гле ду њи хо вог по ли тич ко-ин сти ту ци о нал ног кон тек ста . 

 За ни мљи во је да ће Ги денс, освр нув ши се на чи ње ни цу да је по чет ком 21. ве ка знат но 
опао тренд фор ми ра ња со ци јал де мо крат ских вла да, упу ти ти за мер ку со ци јал де мо крат-
ским пар ти ја ма да ни су до вољ но ак тив но при ме њи ва ле по ли ти ку Тре ћег пу та. Као илу-
стра ци ју он на во ди то да мно ге вла де у ко ји ма су уче ство ва ле со ци јал де мо кра те ни су 
же ле ле или ни су мо гле да спро ве ду ре фор ме на тр жи шту ра да што је као сво ју по сле ди-
цу има ло ви сок про це нат не за по сле них (Ant hony Gid dens, The Pro gres si ve Agen da, стр. 
8)

17)  У при лог овој на шој те зи иду и ре чи Во те ра Бо са (Wo u ter Bos) не ка да шњег пр вог 
чо ве ка хо ланд ске Рад нич ке пар ти је (PvdA) ко ји се 2008. го ди не за ла жио за по вра так 
ди стри бу ци је, јед на ко сти, за шти те рад ни ка, со ци јал не прав де у сре ди ште со ци јал де-
мо крат ских по ли ти ка. Ро берт Теј лор до да је да Бос ни је је ди ни со ци јал де мо кра та ко ји 
се за пи тао да ли су пар ти је ле вог цен тра, у про це су сво је мо дер ни за ци је, оти шле пре-
да ле ко у при хва та њу тр жи шта, при ват них ини ци ја ти ва, сло бод не тр го ви не итд. (Ro bert 
Taylor, нав. де ло, стр. 6).
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фак то ра и уме шност пар тиј ских ли де ра да при ву ку би ра че по себ на 
ди мен зи ја у ко јој ће се тек ис пи та ти ва лид ност не ких но вих ре-
ви зи о ни стич ких про је ка та у да ни ма пред на ма. Дру гим ре чи ма, 
мо ра мо би ти све сни чи ње ни це да је, с јед не стра не, со ци јал де мо-
кра ти ји ма не вар ски про стор умно го ме оме ђен ка ко ње ним уну тра-
шњим про бле ми ма и по де ла ма та ко и ре ал ним кон тек стом ли бе-
рал не еко ном ске гло ба ли за ци је и све оп ште ме ђу по ве за но сти, али, 
с дру ге стра не, она мо же и мо ра пред ста вља ти ре ал ну ал тер на ти ву 
и про тив те жу до ми нант ној ли бер та ри јан ској (нео ли бе рал ној) ман-
три. У су прот ном, сва ка да ља рас пра ва не би има ла ни ка кав сми-
сао. Кре ни мо за то ре дом – од ди јаг но зе до мо гу ће те ра пи је.

2.1.Дефинисањепроблема

Је дан од акут них про бле ма са вре ме не со ци јал де мо кра ти је, 
пре ма ми шље њу ана ли ти ча ра, пред ста вља ју ло ши из бор ни ре зул-
та ти ко је ове пар ти је бе ле же у по след ње вре ме. Опа да ња по др шке 
би ра ча сиг на ли зи ра нео п ход ност утвр ђи ва ња раз ло га та квог ста-
ња. Ово пред ста вља основ но по ла зи ште број них те о риј ских рас-
пра ва ко је за сво ју основ ну те му има ју бу дућ ност со ци јал де мо кра-
ти је.   

У углед ном не мач ком не дељ ни ку Spi e gel сеп тем бра 2009. го-
ди не осва нуо је за ни мљив чла нак гру пе ауто ра (Matt Brow ne, Ruy 
Te i xi e ra, John Hal pin) под на зи вом С оне стра не Тре ћег пу та: Шта 
ни је у ре ду са со ци јал де мо кра ти јом? (Beyond the Third Way: What 
is wrong with So cial de moc racy)18) у ко ме ди јаг но сти фи ку ју че ти ри 
основ на раз ло га ло ших из бор них ре зул та та пар ти ја европ ске цен-
тро ле ви це ди рект но их ве зу ју ћи за ма не про ис те кле из кон цеп ци је 
“тре ћег пу та”19). Украт ко, основ ни про бле ми да на шњих со ци јал де-
мо кра та од но си ли би се, нај пре, на ја сни је де фи ни са ње њи хо вих 
по ли тич ких ста во ва, на ро чи то у од но су на кон зер ва тив це, дру го, 
при бли жа ва ње би ра чи ма и њи хо вим вред но сти ма, тре ће, су срет са 
иза зо ви ма са вре ме ног све та ко ји ни су би ли ак ту ел ни у вре ме про-
кла мо ва ња по ли ти ке “тре ћег пу та”, че твр то, мо де р ни за ци ју са мог 
на чи на кре и ра ња и во ђе ња по ли ти ке. 

18)  http://spi e gel.de/in ter na ti o nal/ger many/0,1518,652231,00.html (У осно ви члан ка, ко ји је 
ба зи ран на јед ном озбиљ ном ис тра жи ва њу, је при спи ти ва ње основ них ма на са вре ме не 
со ци јал де мо кра ти је као и мо гу ћи прав ци ње ног опо рав ка).

19)  На осно ву то га би се мо гли ски ци ра ти и по то њи за да ци ко је би со ци јал де мо кра те тре-
ба ле да ура де у ци љу из бор ног опо рав ка. 



СПМ број 3/2010, година XVII, свеска 29. стр. 251-270.

260

За ни мљив ана ли тич ки на лаз из ла же и Ро берт Теј лор (Ro bert 
Taylor) ко ји ствар ну опа сност за ове пар ти је не пре по зна је то ли-
ко у де сни ци већ у нео че ки ва ној по ја ви но вих сна га са ле ви це20). 
Ен то ни Ги денс (Ant hony Gid dens) чак го во ри и о по тре би пре ва зи-
ла же ња уну тар стра нач ких пре пир ки ко је ти ште мно ге пар ти је на 
ле ви ци и ко је до во де до из бор ног кра ха21).

По себ но ва жан до при нос свим ак тив но сти ма у со ци јал де мо-
крат ском по кре ту на пла ну ра све тља ва ња основ них чи ни ла ца ко ји 
су до ве ли до из бор не стаг на ци је со ци јал де мо крат ских пар ти ја, по-
себ но у кон тек сту фи нан сиј ске кри зе из 2008. го ди не (ра чу на ју ћи 
и ло ше ре зул та те Пар ти је европ ских со ци ја ли ста оства ре не на из-
бо ри ма за Европ ски пар ла мент 2009. го ди не) пру жи ла је оп се жна 
и по свом са др жа ју ите ка ко ре ле вант на и ин спи ра тив на рас пра ва 
под на зи вом The Good So ci ety De ba te при ре ђе на на ин тер нет сај ту 
ча со пи са So cial Euro pe22). Основ не раз ло ге ко је су уче сни ци де ба те 
ис та кли мо же мо гру пи са ти на екс тер не и ин тер не. У по гле ду екс-
тер них фак то ра, пр ви чо век Пар ти је европ ских со ци ја ли ста (PES) 
Ра смун сен (Poul Nyup Ra smus sen) је ука зао на оп шту апа ти ју ме ђу 
би ра чи ма, али и раст пар ти ја де сни це док је Де нис Мек шејн (De nis 
McSha ne) под се тио да би ра чи увек на ги њу кон зер ва тив ци ма ка да 
су упла ше ни за свој по сао, пла ту или бу дућ ност сво је де це23). Дру-
ги ауто ри су на во ди ли ин тер не раз ло ге кри ти ку ју ћи при том са ме 
со ци јал де мо крат ске пар ти је по пут Ке на Ли винг сто на (Ken Li ving-
ston) ко ји у при ла го ђа ва њу ових пар ти ја нео ли бе рал ној ма три ци 
ви ди основ не раз ло ге за за по ста вља ње ства ра ња њи хо ве ал тер на-
тив не по ли тич ке аген де. Јед но дру го, још за ни мљи ви је схва та ње, 
ти ца ло се то га да су со ци јал де мо крат ске пар ти је из гу би ле мно ге од 
сво јих са ве зни ка, а то су на рав но син ди ка ти и зе ле ни по кре ти (Ar-
jun Singh-Muc hel le, Lu ci le Schmidt). Ве ли ки број кри ти ка упу ћен је 

20)  Као илу стра ци ју Теј лор на во ди Не мач ку, Дан ску и Хо лан ди ју. У овим зе мља ма је до-
шло да на глог ја ча ња дру гих пар ти ја са ле ви це ко је су при гра би ле из ве стан део “твр ђег” 
гла сач ког те ла со ци јал де мо крат ских пар ти ја. У Не мач кој, ре ци мо, пар ти ја Ле ви ца (Die 
Lin ke) фор ми ра на 2007. го ди не са да пред ста вља со лид ног так ма ца та мо шњим со ци јал-
де мо кра та ма, а за ни мљи во је да се њи хо вом че лу до не дав но на ла зио Оскар Ла фон тен 
не ка да пр ви чо век SPD-a  (Ro bert Taylor, нав. де ло).

21)  Ant hony Gid dens, The ri se and fall of New La bo ur, Po licy Net work, Lon don, 2010.

22)  Чи тав по ду хват у ко ме је уче ство вао и свој до при нос дао ве ли ки број ака дем ских зва-
нич ни ка из чи та вог све та (њих 90) ор га ни зо ван је у са рад њи ча со пи са So cial Euro pe са 
фон да ци јом Fri e drich Ebert, Com pass-ом,  као и ча со пи сом за по ли ти ку и кул ту ру So-
un dings. Су мар ни текст де ба те ко ри шћен за по тре бе овог ра да до сту пан је на ин тер нет 
адре си: http://www.so cial-euro pe.eu/wp-con tent/uplo ads/2010/01/GSDsum mary-fi nal.pdf  

23)  Да ли то зна чи да је, из угла би ра ча, со ци јал де мо кра ти ја ус кра ће на за по сто ја ње пра ве 
ан ти кри зне по ли ти ке, од но сно да ли је со ци јал де мо кра ти ја по доб на са мо он да ка да је 
по зи тив на ко њук ту ра тр жи шта?
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кон цеп ци ји “тре ћег пу та” под чи јим су ути ца јем мно ге со ци јал де-
мо крат ске пар ти је при сту пи ле ре фор ма ма сво јих про гра ма кра јем 
20. и по чет ком 21. ве ка. То је, пре ма мно ги ма, до ве ло до то га да су 
ове пар ти је из гу би ле мно го на пла ну свог кре ди би ли те та и по ве-
ре ња јав но сти. 

Еви дент но је да ве ћи на кри тич ких освр та као сво је је дин-
стве но ис хо ди ште има упра во пи та ње ње ног иден ти те та као сре-
ди шње тач ке, или је згра у ко ме се пре ла ма ју сви ва жни аспек ти 
ње ног тре нут ног раз во ја. Не чу ди, та ко ђе, ни ве ли ки број оних ко ји 
при ме ћу ју и кри ти ку ју оп шту кон фу зи ју и гу би так иден ти тет ског 
ком па са ко ји вла да ме ђу со ци јал де мо кра та ма. Ше ри Бер ман (She-
ri Ber man) мо жда с пра вом го во ри о то ме да са мо ма ли број љу ди, 
чак и ме ђу са мим чла но ви ма, мо же да ти ко хе рент ну де фи ни ци ју 
при ро де и ци ље ва овог по кре та24). Не ки ауто ри се с пра вом пи та ју 
хо ће ли се со ци јал де мо кра ти ја опо ра ви ти од тре нут не “иде о ло шке 
хи бер на ци је”25)?

Из тих раз ло га мо гли би смо се за пи та ти да ли би по кре ну та 
де ба та о ре ви зи о ни зму тре ба ла упра во да ста ви ак це нат на овом 
пи та њу? Дру гим ре чи ма, да ли би око сни цу тог про це са тре ба ло 
да пред ста вља су штин ско ре де фи ни са ње иден ти те та, од но сно ње-
го во по нов но от кри ва ње ма те ри ја ли зо ва но кроз до но ше ње јед ног 
пре по зна тљи вог по ли тич ког про гра ма? Ако прет по ста ви мо да је 
од го вор по твр дан и са гла си мо се да та ре ви зи ја не би тре ба ла да 
пред ста вља не ку вр сту ра ди кал ног от кло на од оно га што, са гла сно 
сво јим те мељ ним вред но сти ма и опре де ље њи ма, со ци јал де мо кра-
ти ја је сте већ, на про тив, фак тор ње не кон со ли да ци је и по врат ка 
тим вред но сти ма кроз до но ше ње јед не пре по зна тљи ве про грам ске 
плат фор ме, ка ко би смо да кле, украт ко, кон ци пи ра ли иден ти тет са-
вре ме не со ци јал де мо кра ти је узев ши у об зир све по ме ну те окол-
но сти? На ово пи та ње мо же мо од го во ри ти са мо уко ли ко пр во од-
го во ри мо на не ко ли ко дру гих го ру ћих пи та ња. Нај пре, на ка квој 
вред но сној ба зи со ци јал де мо кра ти ја на ме ра ва да гра ди свој иден-
ти тет у 21. ве ку, од но сно да ли оста је вер на сво јим до ју че ра шњим 
иде а ли ма, да ли на ме ра ва да их евен ту ал но до пу ни, као и на ко ји 
на чин те иде а ле на ме ра ва да оства ри у са вре ме ном све ту? По че-
му би смо мо гли да раз ли ку је мо со ци јал де мо кра ти ју ка ко у од но су 
на крај њу ле ви цу та ко и у од но су на де сни цу? Ко ји су иза зо ви са-
вре ме не со ци јал де мо кра ти је? Да ли је “тре ћи пут”, од но сно не ка 
ње го ва ре фор ми са ни ја вер зи ја, мо гу ће ре ше ње? Ка кав би од нос 

24)   She ri Ber man, “Re di sco ve ring So cial De moc racy”, Dis sent, 2000, стр. 66.

25)   Ni co las Mot tas, The Cri sis of Euro pe’s So cial De moc racy, Phan tis, 2009, стр. 1.
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со ци јал де мо кра ти ја тре ба ла да има пре ма ка пи та ли зму, од но сно 
тр жи шној еко но ми ји? Да ли пер фор ман се сво јих но вих по ли ти ка, 
као не кад, тре ба да оства ру је у окви ру гра ни ца на ци о нал них др-
жа ва или тре ба да се окре не гло бал ним окви ри ма? Ко би, при том, 
би ли ње ни евен ту ал ни са ве зни ци?

2.2.Кановомревизионизму–изазови,
дилеме,перспективе

У по гле ду иден ти те та са вре ме не со ци јал де мо кра ти је ре-
флек си је те о ре ти ча ра умно го ме осци ли ра ју у ши ро кој ам пли ту ди. 
И док не ки сма тра ју да раз ли ке из ме ђу со ци јал де мо кра та и нео ли-
бе ра ла (или чак со цио-ли бе ра ла) не ма, дру ги под вла че чи ње ни цу 
да та раз ли ка ите ка ко по сто ји. На ме ће се, сто га, ди ле ма ка ко раз ли-
ко ва ти со ци јал де мо кра ти ју ка ко у од но су на оне по ли тич ке про јек-
те ко ји до ла зе са екс трем не ле ви це, али и оне са де сни це?

Осно ву ди фе рен ци ра ња, пре ма Зо ра ну Стоjиљковићу, из ме-
ђу ра ди кал ног и уме ре ног кри ла уну тар ле ви це, где со ци јал де мо-
кра ти ја су штин ски при па да, чи нио би од нос пре ма со ци јал ном и 
еко ном ском плу ра ли зму и пар ла мен тар ној де мо кра ти ји26). На дру-
гој стра ни, основ ну раз ли ку из ме ђу нео ли бе ра ла и со ци јал де мо-
кра ти је, пре ма истом ауто ру, пред ста вљао би раз ли чит од нос пре ма 
мо гућ но сти, али и оправ да но сти ши ре ња про сто ра јед на ко сти (и 
др жав не ин тер вен ци је) и из ван са др жа ја и про це ду ра га ран то ва-
ња прав не и по ли тич ке јед на ко сти и ми ни мал не ре гу ла тив не еко-
ном ске уло ге др жа ве. Ипак, dif fe ren tia spe ci fi ca со ци јал де мо кра ти-
је оста је и да ље ње но за ла га ње за на гла ше не со ци јал не функ ци је 
др жа ве27).

Со ци јал де мо кра ти ја мо ра оста ти до след на спек тру сво јих 
ба зич них вред но сти - со ци јал ној прав ди, де мо кра ти ји, со ли дар но-
сти, јед на ко сти, со ци јал ној си гур но сти без ко јих гу би сва ки сми-
сао и мо гућ ност раз ли ко ва ња у од но су на кон ку рент не по ли тич ке 
про јек те. Ка ко, ме ђу тим, да нас оства ри ти те иде а ле? Мо гу ћи од го-
вор, пре ма не ким ауто ри ма, тре ба по тра жи ти на ре ла ци ји из ме ђу 
вред но сти, кон крет них по ли ти ка и ин стру ме на та за њи хо во оства-

26) Зо ран Сто јиљ ко вић, “Со ци јал де мо кра ти ја и по ли тич ке стран ке Ср би је”, у: Иде о ло ги ја 
и по ли тич ке стран ке у Ср би ји, Ин сти тут дру штве них на у ка, ФПН, Fri e drich Ebert Stif-
tung, Бе о град, 2007, стр. 115.

27) Бра на Мар ко вић, Зо ран Сто јиљ ко вић, Со ци јал де мо кра ти ја и со ци јал де мо крат ске 
стран ке, стр. 74-78.
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ре ње. Не што од ово га би си гур но тре ба ло ме ња ти или при ла го ђа-
ва ти но вим окол но сти ма. Али, шта би то би ло?

За Вол фган га Мер ке ла, исто ри ја со ци јал де мо кра ти је је исто-
ри ја адап та ци је на по сто је ће окол но сти28). Глав ни иза зо ви са ко-
ји ма се она су о ча ва су, пре ма ње му, гло ба ли за ци ја, евро пе и за ци ја 
и де мо граф ске про ме не. Oн пред ла же свим европ ским пар ти ја ма 
цен тро ле ви це да из ву ку по у ке из скан ди нав ског мо де ла со ци јал-
де мо кра ти је ка ко би се адап ти ра ле на еко ном ске, де мо граф ске и 
дру штве не про ме не по де ша ва њем ста рих ин стру ме на та сво јих по-
ли ти ка или из на ла же њем но вих без гу бит ка свог иден ти те та (од-
но сно кључ них вред но сти) и од у ста ја ња од свог ци ља, а то је дру-
штво прав де. Пре ма овом ауто ру ре ви зи о ни зам је по стао пре суд на 
вр ли на ко ја омо гу ћа ва успех со ци јал де мо кра ти је и у бу дућ но сти.

 Хел мут Курт (Hel muth Kurth) сма тра да кључ ни прин ци пи 
со ци јал де мо кра ти је по пут сло бо де, де мо кра ти је прав де и со ли дар-
но сти при ли ком свог оства ре ња из и ску ју стал не на по ре и при ла го-
ђа ва ња но вим иза зо ви ма29). Он сма тра да је со ци јал де мо кра ти ја ду-
го па ти ла од то га да је на др жа ви би ла од го вор ност за спро во ђе ње 
со ци јал них ре фор ми и да се, сто га, на мет ну ла по тре ба за ја сни јим 
де фи ни са њем ње не уло ге, али и од го вор но сти дру штва. При том, 
мо ра се во ди ти ра чу на о то ме да ре а ли за ци ја со ци јал них ре фор ми 
не бу де пре пу ште на са мо тр жи шном раз во ју већ се мо ра ра ди ти 
на ја ча њу це ло куп не дру штве не од го вор но сти. Пре ма Кур ту, сво је 
са ве зни ке, со ци јал де мо кра те не би тре ба ло да тра же са мо ме ђу за-
по сле ни ма већ би сво ју па жњу тре ба ле да фо ку си ра ју и пре ма ин-
те ре си ма не при ви ле го ва них сло је ва, ка ко би се про фи ли са ли као 
мо тор за ре а ли стич на со ци јал на по бољ ша ња30).

И по ред еви дент них кри ти ка, при ста ли це “тре ћег путa”, 
не ка да шње пер ја ни це ре ви зи о ни стич ког та ла са у европ ској со-
ци јал де мо кра ти ји то ком де ве де се тих го ди на, и да ље по тен ци ра ју 
ва жност овог про гра ма, од но сно ње го ву при ме њи вост и за вре ме 
ко је до ла зи. 

За Ен дру Гем бла, сто га, не по сто ји ди ле ма. Он и да ље сма тра 
да “тре ћи пут” пред ста вља су шти ну со ци јал де мо крат ског про јек та 
ка ко на нај бо љи мо гу ћи на чин ис ком би но ва ти еко ном ску ефи ка-
сност са со ци јал ном прав дом, сло бод но тр жи ште са уни вер зал ним 

28) Wol fgang Mer kel, Age ing Euro pe: “What ma kes a suc cses full so cial de moc ra tic re form”, in  
Pro gres si ve po li tics, vol. 4.1.  Po licy Net work, Lon don, 2005. стр. 12.

29) Хел мут Курт (2009) “Основ на на че ла со ци јал не де мо кра ти је”, Ар гу мен ти – ча со пис за 
дру штве на/по ли тич ка пи та ња, СНСД, год. III, бр. 7, Ба ња Лу ка, стр. 9-16.

30)  исто



СПМ број 3/2010, година XVII, свеска 29. стр. 251-270.

264

бла го ста њем31). По ред то га он ука зу је и на ва жну чи ње ни цу да су 
број не де ба те из сре ди не де ве де се тих го ди на про шлог ве ка по ста-
ле не а де кват не у да на шње вре ме ка да се со ци јал де мо кра ти ја су о-
ча ва са но вом вр стом иза зо ва по пут кли мат ских про ме на, ну кле ар-
не опа сно сти, гло бал не фи нан сиј ске не ста бил но сти итд.

На слич ном те о риј ском тра гу је и тво рац овог кон цеп та Ги-
денс ко ји по ен ти ра да се на ла зи мо на ва жној тран зит ној тач ки та-
ко да иза зо ви и со ци јал ни кон текст 2003. го ди не32) ни су исти као 
они из 1993. го ди не33). Сто га, он при зна је да је из ве стан сте пен са-
мо кри ти ке нео п хо дан с тим што Ги денс не ма ни ка кву ди ле му по 
пи та њу основ них вред но сти сво је кон цеп ци је ко је, да ка ко, и да-
нас сма тра ва лид ним. Исто вре ме но, су прот но од оно га што мно ги 
кри ти ча ри ка жу, по ли тич ки оквир свог про гра ма сма тра ко хе рент-
ним и ин те лек ту ал но моћ ним. Мо ра се на ста ви ти са ра ди кал ним 
про ми шља њем, сма тра он, али би тај ра ди ка ли зам пред ста вљао 
отво ре ност за све же иде је, а не по вра так тра ди ци о нал ној ле ви ци 
про шло сти.

Пре и спи ти ва ње про шло сти со ци јал де мо кра ти је за Ше ри 
Бер ман (She ri Ber man) пред ста вља пред у слов за би ло ка кву рас-
пра ву о ње ној бу дућ но сти34). И ова аутор ка кон цепт “тре ћег пу та” 
ви ше по сма тра у све тлу ње го вог ра ди кал ног рас ки да са со ци јал де-
мо кра ти јом, а ма ње кон ти ну и те та са њом. С дру ге стра не, тра ди-
ци о нал ни со ци јал де мо крат ски прин ци пи, сма тра она, мо гу и да нас 
пред ста вља ти осно ву за пре по зна тљив и атрак ти ван про грам је ди-
но уко ли ко се за пам те две ства ри. Нај пре, са вре ме ни со ци јал де мо-
крат ски про грам мо ра би ти по све ћен пр вен ству по ли ти ке што би 
да ље зна чи ло пре по зна ва ње ка ко ди на мич ких та ко и де струк тив-
них по тен ци ја ла тр жи шта уз на по ре ко је би тре ба ло пред у зе ти на 
пла ну об је ди ња ва ња по све ће но сти еко ном ском ра сту и про спе ри-
те ту, али, ка ко под вла чи Бер ма но ва, жи вот не шан се љу ди не сме ју 
се пре пу сти ти ми ло сти тр жи шта35). Опре де ље ње за тр жи шну еко-
но ми ју ни ка ко не зна чи и при хва та ње тр жи шног дру штва. Кључ 
би се са сто јао у ди зај ни ра њу та квих по ли ти ка ко је би охра бри ва ле 
флек си бил ност и отво ре ност шти те ћи при том гра ђа не од дис ло ка-

31)  An drew Gam ble, The Third Way Re vi si ted, стр.1.

32)  На по ми ње мо да је ово го ди на пи са ња Ги ден со вог тек ста.

33)  Ant hony Gid dens, The Pro gres si ve Agen da, стр. 9.

34)  She ri Ber man, нав. де ло, стр. 71. 

35) Те шко је, а не при ме ти ти да ова ко ин спи ра тив но про ми шља ње Бер ма но ве о де струк тив-
ним по тен ци ја ли ма тр жи шта по себ но до би ја на сво јој ак ту ел но сти уко ли ко се ана ли зи-
ра у све тлу кри зе ко ја је то ком 2008. го ди не уз др ма ла фи нан сиј ска тр жи шта, а ини ци ра-
на је у САД.
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ци ја ко је мо же до не ти еко но ми ја ко ја се убр за но тран сфор ми ше36). 
Дру га ком по нен та од но си ла би се на за јед ни штво и дру штве ну со-
ли дар ност. Со ци јал де мо кра ти ја је, по ен ти ра ова аутор ка, то ком 
сво је исто ри је на сто ја ла да пру жи ал тер на ти ву ка ко ин ди ви ду а-
ли зму кла сич ног ли бе ра ли зма та ко и кла сној бор би ор то док сног 
марк си зма. Ски ци ра ју ћи про стор у ко ме со ци јал де мо кра те да нас 
ма не ври шу, Бер ма но ва ука зу је да они то чи не из ме ђу гло бо фи ли је 
нео ли бе ра ла и гло бо фо би је мно гих ле ви ча ра и за ла жу се за си стем 
ко ји би про мо ви сао ре ал ни раст и где би тр жи шта би ла над гле да на 
ка ко би се ми ни ми зи ра ле бољ ке про ис те кле из ње го вих сла бо сти.

Гло ба ли за ци ја, ме ђу тим, пред ста вља на шу ствар ност и је дан 
од по себ них иза зо ва за со ци јал де мо кра ти ју ко ји ге не ри ше још чи-
тав низ дру гих. Ве ли ку по моћ и по др шку на том пу ту мо гла би, 
ре ци мо, има ти од стра не Со ци ја ли стич ке ин тер на ци о на ле (So ci a-
list In ter na ti o nal) и мре же ње них са ве та и ко ми си ја ко ја свој ути цај 
оства ру је упра во на свет ском пла ну. Из ве стан број ауто ра (Ste fan 
Col lig non, Rick Co ol sa et) на гла ша ва ва жност ја ча ња со ци јал де мо-
крат ске аген де и у кон текст Европ ске уни је.

Спи ску ак ту ел них иза зо ва ко ји, зах те ва ју ћи ја сан и пре ци зан 
од го вор и по врат но ути чу на об ли ко ва ње иден ти те та са вре ме не 
со ци јал де мо кра ти је мо гли би смо не из о став но до да ти и кли мат ске 
про ме не, гло бал но ото пља ва ње, еко ло шке стра те ги је, ми гра ци је, 
кон флик те и ми ров не ини ци ја ти ве, кре и ра ње но вих при сту па те о-
ри ји одр жи вог ра ста итд.

Пи та ње ње них са ве зни ка је та ко ђе ва жно. Об на вља ње стра-
те шке са рад ње на чвр стим осно ва ма са ста рим парт не ри ма, по пут 
син ди ка та, и про на ла же ње но вих, про гре сив них сна га, нај че шће 
у окви ру но вих дру штве них по кре та ци вил ног дру штва, ва жан је 
ко рак ка утвр ђи ва њу са вре ме ног иден ти те та со ци јал де мо кра ти је. 

2.3.Судбина“државеблагостања”

У окви ру са вре ме них рас пра ва о ста њу у со ци јал де мо кра ти-
ји и мо гућ но сти ма ње не ре ви та ли за ци је мо же мо се, украт ко, за пи-
та ти ка ко сто ји ствар са ин сти ту ци ја ма “др жа ве бла го ста ња” и да 
ли су и на том пла ну нео п ход не ре фор ме. Да ли је до шао тре ну так 
да се тр жи ште и ка пи тал ко нач но и у пот пу но сти отре су не по треб-
ног и по ма ло спу та ва ју ћег уље за са ко јим су мо ра ли да ко ег зи сти-
ра ју у про те клих не ко ли ко де це ни ја или је, пак, њи хо ва ве за мно го 
ја ча не го што то мно ги ма из гле да?

36)  исто
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Др жа ва бла го ста ња (со ци јал на др жа ва, др жа ва со ци јал ног 
ста ра ња) пред ста вља је дин стве ну по ја ву у раз во ју за пад но е вроп-
ских зе ма ља на кон Дру гог свет ског ра та37).

Кри ти ча ри јед не ова кве кон цеп ци је уре ђе ња ка пи та ли стич-
ког по рет ка, ка ко за па жа Сло бо дан ка Не до вић, ви ше су би ли успе-
шни ји у про на ла же њу ње них сла бо сти и не до ста та ка не го ли њој 
аде кват не ал тер на ти ве. Из тих раз ло га, из ве стан број ауто ра при-
кла ња се ста ву Кла у са Офеа (Cla us Of fe) по ко ме ка пи та ли зам не 
мо же ко ег зи сти ра ти са, али не мо же ег зи сти ра ти ни без “др жа ве 
бла го ста ња”. Ње ном сво је вр сном тај ном, Офе на зи ва чи ње ни цу 
пре ма ко јој би ње но уки да ње има ло ра зор не по сле ди це по сам ка-
пи та ли зам38). 

Ме ђу број ним те о ре ти ча ри ма се, по сле дич но, по след њих го-
ди на за мет ну ла де ба та око мо гу ћих пра ва ца у ко ји ма би тре ба ла да 
кре не “др жа ва бла го ста ња”.

По бор ни ци мо дер ни јег при сту па, по пут Ги ден са, за сту па ју 
ми шље ње пре ма ко ме је по треб но ре фор ми са ти струк ту ру си сте ма 
со ци јал них да ва ња и уме сто др жа ве со ци јал ног ста ра ња ина у гу ри-
са ти др жа ву со ци јал ног ин ве сти ра ња чи ја би се су шти на са сто ја ла 
у ула га њу у људ ски ка пи тал, а не у ди стри бу и ра њу по мо ћи од о зго 
што је би ла уста ље на прак са у не ким ра ни јим вре ме ни ма.

Ли но Ве љак, ме ђу тим, сма тра да је Тре ћи пут до вео до осет-
ног, мо жда чак и ра ди кал ног сма њи ва ња от пор но сти со ци јал де мо-

37)  Под “др жа вом бла го ста ња” мно ги те о ре ти ча ри под ра зу ме ва ју та кав об лик ор га ни за-
ци је ка пи та ли стич ког дру штва ко ји у се би ин кор по ри ра, нај пре, плу ра ли стич ку де мо-
кра ти ју, ме шо ви ту при вре ду по кеј нзи јан ском образ цу, као и раз ви јен си стем со ци јал не 
си гур но сти. Кон цеп ци ја ин тер ве ни о ни стич ке др жа ве ко ју су со ци јал де мо кра те у по-
сле рат ном пе ри о ду, ка ко те о риј ски та ко и прак тич но, раз ви ли до тан чи на са др жа ла је у 
се би још не ко ли ко ва жних еле ме на та: по ли ти ку еко ном ског ра ста уз пу ну за по сле ност, 
ре ди стри бу ци ју и при зна ту уло гу рад нич ких син ди ка та у ко лек тив ном пре го ва ра њу и 
фор му ли са њу др жав не по ли ти ке, као и по ме ну ту све о бу хват ну со ци јал ну си гур ност и 
бла го ста ње (Гор да на Па ви ће вић Ву ка ши но вић, нав. де ло, стр. 176).

 Иако се сма тра екс клу зи ви те том со ци јал де мо кра ти је (као што је то био слу чај у Ве ли кој 
Ври та ни ји) њен на ста нак су у мно гим дру гим зе мља ма, по пут Не мач ке и Ита ли је, ини-
ци ра ле хри шћан ске де мо кра те.

38)  Сло бо дан ка Не до вић, Др жа ва бла го ста ња – иде је и по ли ти ка, Дра га нић, Бе о град, 
1995, стр. 237-242 Ме ђу тим, за што ка пи та ли стич ки тр жи шни си стем не мо же исто вре-
ме но склад но функ ци о ни са ти са ин сти ту ци ја ма др жа ве бла го ста ња? Од го вор се сва ка ко 
кри је у уну тра шњој ло ги ци ка ко тр жи шта та ко и др жа ве бла го ста ња. И док тр жи ште 
не ми нов но про из во ди не јед на ко сти до тле др жа ва бла го ста ња на сто ји да по ли тич ким 
сред стви ма из вр ши њи хо ву ко рек ци ју, а у ци њу ус по ста вља ња со ци јал не прав де. Су-
штин ски, ра ди се о два ди стинк тив на си сте ма ди стри бу ци је мо ћи и бо гат ства. Др жа ва 
со ци јал ног ста ра ња по чи ва ла је, сто га, на два основ на, али ин ко па ти бил на прин ци па 
– про дук ти ви зму тр жи шта и со ци јал ној прав ди што ће ка сни је, у вре ме гло ба ли за ци је 
ка да ка пи тал поч не да на пу шта гра ни це су ве ре них др жа ва, про из ве сти ве ли ке про бле-
ме у ње ном уну тра шњем функ ци о ни са њу (Гор да на Па ви ће вић Ву ка ши но вић, нав. де ло, 
стр. 175-186)
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крат ске иде је и прак се у од но су на на па де на со ци јал ну др жа ву 
и исто вре ме но се по ка зао као пут ми ре ња со ци јал де мо кра ти је са 
ли бе ра ли змом, с тим што је по бед ник нео ли бе ра ли зам39). И по ред 
то га, не ки еле мен ти со ци јал не др жа ве су оп ста ли што по ка зу је да 
“тре ћи пут” ни је био то тал но бес пу ће, али сва ка ко да пре ма овом 
ауто ру не пред ста вља ре ше ње.

Ву чи на Ва со вић при ме ћу је да је дан од то ко ва кри ти ке гло-
ба ли стич ког раз вла шћи ва ња и мар ги на ли за ци је по чи ва упра во на 
иде ји пре ма ко јој је др жа ва у ли цу од го ва ра ју ће “др жа ве бла го ста-
ња” при ме рен мо дел др жа ве и за вре ме ко је до ла зи40).

Овим пи та њи ма по све ћен је зна ча јан про стор и у про гра ми-
ма со ци јал де мо крат ских пар ти ја зе ма ља за пад не Евро пе41). Пре ма 
из вр сном ана ли тич ком освр ту Бра не Мар ко ви ћа, су шти на са вре ме-
не со ци јал де мо крат ске кон цеп ци је “др жа ве бла го ста ња”, из ра же на 
у про гра ми ма ових пар ти ја, са сто ја ла би се у сле де ћем: др жа вом 
за га ран то ва но со ци јал но оси гу ра ње, за кон ска пра ва на ко ри шће-
ње со ци јал них слу жби, на ци о нал на (јав на) здрав стве на слу жба 
уз по сто ја ње де лом и при ват ног сек то ра у овој обла сти, за кон ско 
обез бе ђе ње на кна да за не за по сле не, со ци јал на по ли ти ка усме ре-
на ка за шти ти угро же них ка те го ри ја љу ди ко ја мо ра да обез бе ди 
здрав стве ну за шти ту и при стој не усло ве за ста ре, ин ва ли де и не за-
по сле не и по себ но раз ви јен си стем основ ног др жав ног пен зи о ног 
оси гу ра ња42).

У сва ком слу ча ју, пре ма оце на ма струч ња ка, ка да го во ри мо о 
пер спек ти ва ма “др жа ве бла го ста ња”, тре ба мо има ти у ви ду и то да 
је функ ци је у обла сти аку му ла ци је и ле ги ти ма ци је по треб но вр ши-
ти и да нас док дру штве ни усло ви ко ји су до ве ли до ње ног на стан ка 
ни су у ме ђу вре ме ну до жи ве ли не ке дра стич не тран сфор ма ци је да 
би све то за по сле ди цу има ло су ви шност по сто ја ња ње них ин сти-
ту ци ја, а с об зи ром да евен ту ал не ал тер на ти ве овим ин сти ту ци ја ма 
још увек ни су угле да ле све тлост да на ја сно је ко ли ко је њен зна чај. 

39)  “Раз го вор са Ли ном Ве ља ком, 7. ок то бар 2008. го ди не”, у: Иза зо ви и пер спек ти ве са-
вре ме не ле ви це у Ср би ји, Fri e drich Ebert Stif tung, Бе о град, стр. 375.

40)  Ву чи на Ва со вић, “Но ва рас кр шћа пост ко му ни стич ке де мо кра ти је”, у: Пост ко му ни зам 
и де мо крат ске про ме не, Ју го сло вен ско удру же ње за по ли тич ке на у ке, ФПН, Бе о град, 
2002, стр. 63.

41)  У Хам бур шком про гра му Со ци јал де мо крат ске пар ти је Не мач ке из 2007. го ди не, ре-
ци мо, на гла ша ва се да су основ ни ци ље ви пре вен тив не со ци јал не др жа ве си гур ност, 
пар ти ци па ци ја и еман ци па ци ја. Као њен глав ни за да так не мач ке со ци јал де мо кра те ви де 
ин те гра ци ју свих љу ди у дру штву, док цен трал ни еле мент њи хо ве со ци јал не по ли ти ке 
пред ста вља обра зо ва ње (Ham burg Pro gram me – Prin ci pa gu i dli nes of the So ci jal De moc-
ra tic Party of Ger many, Ham burg, Oc to ber 28, 2007).

42)  Бра на Мар ко вић, Зо ран Сто јиљ ко вић, Со ци јал де мо кра ти ја и со ци јал де мо крат ске пар-
ти је, стр. 59.
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ЗАВРШНАРАЗМАТРАЊА

На осно ву по јед но ста вље ног су мар ног пре се ка основ них 
трен до ва у са вре ме ној со ци јал де мо кра ти ји ко је смо ов де из ло жи-
ли, мо же мо за кљу чи ти да је она су о че на са ни зом но вих иза зо ва и 
про бле ма од ко јих је сва ка ко нај ур гент ни ји пад по др шке би ра ча те, 
сто га, не из о став но мо ра кре ну ти пу тем но вог ре ви зи о ни зма чи ји 
би крај њи циљ био про фи ли са ње но вог и пре по зна тљи вог иден-
ти те та ма те ри ја ли зо ва ног кроз по ли тич ки про грам. При том, со-
ци јал де мо кра те не би тре ба ло да при бе га ва ју са мо по вр шном, ко-
зме тич ком ре ту ши ра њу сво је по ли тич ке аген де и прак се, а у свр ху 
крат ко роч них ци ље ва, већ, на про тив, су штин ској и те ме љи тој са-
мо кри ти ци свог дис кур са у на ме ри да пре ва зи ђу тре нут не про бле-
ме и обез бе де се би ме сто ва жног  дру штве ног и по ли тич ког ак те ра 
и у на ред ним де це ни ја ма, ка ко у на ци о нал ним та ко и у гло бал ним 
окви ри ма. Шта би, ре ци мо, да на шње со ци јал де мо кра те мо гле ура-
ди ти, а да исто вре ме но не пред ста вља ју, ка ко се сти че ути сак, не-
моћ не ме на џер ске фи гу ре у ли бер та ри јан ском оде лу са ру жом на 
ре ве ру ко ја све ви ше бле ди? 

Но ви по ли тич ки про грам, до вољ но ре-иде о ло ги зи ран, ак ту-
е лан, еман ци па тор ски, отво рен и де ло тво ран ка ко би исто вре ме но 
био при ме њив на пла ну по је ди нач не зе мље, не за ви сно од ње ног 
кон крет ног кон тек ста, али и на гло ба лу, а исто вре ме но ба зи ран 
ка ко на трај ним вред но сти ма со ци јал де мо кра ти је та ко и на ис ку-
стви ма кон фликт ног и про ду бље ног ди ја ло га са “но вом ле ви цом” 
тре ба ло би да со ци јал де мо крат ске пар ти је оја ча из ну тра, по ве же 
их са ста рим и но вим са ве зни ци ма, би ра чи ма и дру гим пар ти ја ма 
де мо крат ске ле ви це у ши рем по ли тич ком са ве зу. 

У том сми слу, на еко ном ском пла ну, са вре ме на со ци јал де мо-
кра ти ја и да ље оста је тра ди ци о нал но за ро бље на у на пон ском по љу 
сло бо да-јед на кост уз пер ма нент ну по тре бу из на ла же ња обра за ца 
њи хо ве но ве рав но те же кроз ин сти ту ци је со ци јал но-тр жи шне при-
вре де, ин ду стриј ске де мо кра ти је и ва ља но ис пла ни ра ног одр жи-
вог ра ста уз ва жан на гла сак на со ци јал ним функ ци ја ма др жа ве. 
Раз вој но схва та ње ле ви це, с дру ге стра не, на ме ће и по тре бу да се 
на ши рем дру штве ном пла ну ство ре ва ља ни усло ви за по сто ја ње 
плат фор ме ко ја би омо гу ћи ла да се на по се бан и кре а ти ван на чин 
со ци јал де мо кра ти ја по ве же са но вим дру штве ним по кре ти ма ко-
ји, сва ки за се бе, ге не ри ше по себ ну вред но сно-иден ти тет ско-ин-
те ре сну ма три цу. Пи та ња кул ту ре и ре ли ги је мо ра ла би, сто га, да 
за у зму ва жно ме сто у но вом со ци јал де мо крат ском дис кур су. Ово 
би се мо гло оства ри ти пу тем да љег ја ча ња и ре ди зај ни ра ња по сто-
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је ћих ин сти ту ци ја пред став нич ке де мо кра ти је до пу ње них, ре ци мо, 
не ким обра сци ма де ли бе ра тив не де мо кра ти је. 

У сва ком слу ча ју, као крај њи циљ по ме ну тог иден ти тет ског 
ре ди зај ни ра ња фи гу ри ра, у пра вом сми слу те ре чи, са вре ме на со-
ци јал де мо кра ти ја као про гре сив на ле ви чар ска сна га и но си лац 
раз во ја ко ји уме сто шпе ку ла ци је, пу ког про фи та и не си гур но сти 
до но си ва ља не пер спек ти ве и шан су за сва ког чла на на пред не и со-
ли дар не за јед ни це. Ње на ја чи на би се огле да ла и у спо соб но сти да 
од го во ри по тре ба ма ка ко са вре ме ног дру штва ко је по ста је из ра зи-
то фраг мен ти ра но и ин те ре сно рас цеп ка но та ко и не пред ви ди вим 
иза зо ви ма ко ји до ла зе са гло бал не сце не. 

Као сво је вр стан пу то каз или увер ти ра не ких бу ду ћих рас-
пра ва о овој те ми ко јих ће си гур но би ти мо гу нам по слу жи ти и 
ре чи Зо ра на Сто јиљ ко ви ћа ко ји нас под се ћа да је сам по јам ле ви це, 
ди на ми чан, раз во јан, ре ла ци о ни и праг ма ти чан.

AleksandarMilosavljevic

SOCIALDEMOCRACYATTHE
BEGINNINGOFTHE21STCENTURY

Summary
Due to analyses and in ter pre ta tion of the at ti tu des of dif fe rent 

scho ols of tho ught, as well as analyti cal re vi ew of the hi sto ri cal con text 
of its (pre vi o us) de ve lop ment and its ac hi e ve ments, cur rent pro blems 
and chal len ges, the aut hor no ti ces that the be gin ning of the new cen tury 
is a chan ce for so cial de moc racy to en ter a new re vi si o nist pha se. Ac-
cor ding to him, its bac kbo ne wo uld con sist of mo re con ver gent pro ces-
ses who se ul ti ma te goal wo uld be a re vi ew of up-to-now prac ti ces, re di-
sco very of its iden tity, and its re vi ta li za tion. The qu e sti on of iden tity is 
one of the pri mary out co mes and ge ne ra tor of a num ber of pro blems of 
so cial de moc racy to day, whi le its new di sco very thro ugh a dis tin cti ve 
and at trac ti ve po li ti cal pro gram re pre sents a task of ex tre me im por tan-
ce. The main in ten tion of the ar tic le is not to de fi ne a fi nal the o re ti cal 
fra me work for in ter pre ting events in the mo dern so cial de moc racy. On 
the con trary, its main goal is just an in di ca tion of pos si ble tho ught di-
rec ti ons which, in the con text of the cur rent talks con si de ring so cial 
de moc racy re vi ew, wo uld (only) ha ve the qu e sti on of mo dern iden tity 
in its cen tre.
Keywords: so cial de moc racy, so cial de moc ra tic par ti es, re vi si o nism, iden tity, 

neo li be ra lism, Third way, Wel fa re sta te
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