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Сажетак
У ра ду се ана ли зи ра ју са вре ме ни про це си ши ре ња (на ме-

та ња) од стра не во де ћих др жа ва за па да али и ме ђу на род них ор-
га ни за ци ја. Идеј но и по ли тич ко по ме ра ње па жње са уну тра шње 
на ме ђу др жав но пи та ње де мо кра ти је, су ге ри ра прет по став ку да је 
про стор иде ја, вред но сти, зна ња о де мо кра ти ји за си ћен и да ва ља 
по че ти са ње ном прак тич ном уни вер за ли за ци јом. У пр вом де лу се 
раз ма тра ју мо да ли те ти де мо крат ског екс пан зи о ни зма. По ред ОУН 
и дру гих ме ђу на род них ор га ни за ци ја у ши ре ње де мо кра ти је свим 
сред стви ма укљу чу ју се вла де за пад них др жа ва, ме ди ји, не вла ди не 
ор га ни за ци је, ис так ну те лич но сти. Раз ма тра се и уло га уну тар др-
жав них по зи ва стра ним др жа ва ма да де мо кра ти зу ју по ре дак и дру-
штво. У тре ћем де лу се ана ли зи ра сло бо да као кон сти ту енс де мо-
кра ти је. Али, шта се де ша ва са сло бо дом  ка да стиг не до вла сти тог 
де мо крат ског оства ре ња? Она чу ва де мо кра ти ју али је и по кре ће 
на не што но во? Да ли је то но во у ши ре њу де мо кра ти је пре ко вла-
сти тих др жав них гра ни ца? Ово пи та ње оста је отво ре но.
Кључ не речи: де мо кра ти ја, сло бо да, ме ђу др жав ни од но си, ОУН.

У XIX ве ку во де ћи пој мо ви кул ту ре и по ли ти ке би ли су ци-
ви ли за ци ја, на пре дак, ка пи та ли зам, со ци ја ли зам. То квил је био 
уса мље ни ми сли лац по ли ти ке ка да је 1848. у на по ме ни за два на е-
сто из да ње сво је ДемократијеуАмерици, на пи сао да де мо кра ти ја 
нео до љи во и на све оп шти на чин на сту па у све ту. Али већ на се де-
ћој стра ни ци књи ге он је, по во дом  Ре пу бли ке у Фран цу ској, раз-
ли ко вао «де мо кра ти ју сло бо де» и «де мо кра ти ју ти ра ни је». У тој 
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пој мов ној ди стинк ци ји мо же се от кри ти оду ше вље ње, али и бле-
сак сум ње у де мо крат ско де ло Про ви ђе ња.

Вре ме у ко ме ми жи ви мо нат кри љу је по јам де мо кра ти је. 
Да нас су нај гла сни ји они ин те лек ту ал ци и по ли ти ча ри ко ји све ту 
упу ћу ју јед ну ра став ну ре че ни цу - свет ће би ти де мо крат ски или га 
не ће би ти. У по тра зи за ре ше њем тај не исто ри је убр за но се на пу-
шта (ко му ни стич ки) сан о но вом дру штву и по чет ку но ве исто ри је, 
а још бр же ши ри про грам де мо крат ске ор га ни за ци је свет ског дру-
штва. Де мо кра ти ја је по ста ла ча роб на реч, а ча роб ња ка ко ји из го-
ва ра ју ту реч све је ви ше.

Да ли је чо ве чан ство на шло  на по кон у де мо кра ти ји сво ју 
тач ку ослон ца?

Оп шти за нос де мо кра ти јом не би смео да успа ва кри тич ку 
ми сао. Ова ми сао је ду жна да ста ви на днев ни ред де мо крат ске 
ди ску си је ар гу мен та циј ски склоп гло бал не де мо крат ске офан зи ве, 
али и на чин на ко ји се по ли тич ко-ор га ни за циј ски ова стра те ги ја 
ре а ли зу је.

Ду хов но по ме ра ње па жње на ор га ни за циј ски оквир де мо кра-
ти је - др жав ни и ме ђу др жав ни, су ге ри ра прет по став ку да је про-
стор иде ја, вред но сти, зна ња о де мо кра ти ји за си ћен и да ва ља по-
че ти са ње ном прак тич ном уни вер за ли за ци јом. У том по слу не ма 
ве ћег ауто ри те та од ОУН. То је ор га ни за ци ја ко ја нај о длуч ни је пре-
ме шта кла сич но ве зи ва ње де мо кра ти је за об лик др жав не кон сти ту-
ци је на те рен ме ђу на род них пра ви ла за де мо кра ти за ци ју. Ову оп-
шту ми сао ко ја је из у зе та из по ступ ка пре и спи ти ва ња, ауто ри зо вао 
је сво је вре ме но пр ви чо век УН. У тек сту за Le Mon de di plo ma tic из 
1993. Бу трос Га ли је пре ци зно из ло жио ви зи ју  ди пло ма ти је де мо-
кра ти је и људ ских пра ва - ње не ци ље ве и ин стру мен те. Оправ да ње 
за ову но ву уло гу УН на ла зи се у по тре би за у ста вља ња ра сту ћег 
та ла са ма лих на ци о на ли за ма и по ја ча не не то ле ран ци је ме ђу  гра-
ђа ни ма уну тар по је ди них др жа ва.

У ана ли зи  стра те ги је ди пло ма ти је де мо кра ти је и људ ских 
пра ва, ве ћу па жњу тре ба по све ти ти  пред ло же ним ин стру мен ти ма 
не го ци ље ви ма за то што сред ства от кри ва ју при ро ду по ли ти ке. Бу-
трос Га ли фор си ра че ти ри ин стру мен та.

1. Ман дат пла вих шле мо ва до би ја ми си ју по ми ре ња за ва-
ђе них на ци ја и кон со ли да ци ју де мо кра ти је у од ре ђе ној 
др жа ви.

2. ОУН ну ди прав ну по моћ при ли ком ор га ни зо ва ња из бо ра, 
као и по моћ у про ме ни мен та ли те та  по сред ством при-
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ла го ђа ва ња ин сти ту ци ја, обра зо ва ња за де мо кра ти ју и 
шко ло ва њу др жав них ка дро ва - вој ске, по ли ци је, су до ва.

3. ОУН ор га ни зу је ми си је до бре во ље ка ко би по мо гла ре-
ша ва њу кри зе.

4. ОУН упо тре бља ва сред ста ва си ле ка ко би  за шти ти ла де-
мо кра ти ју и људ ска пра ва.

По ру ка је екс пли цит на: де мо кра ти ја и људ ска пра ва су циљ 
ко ји тре ба да оства ре сви на ро ди све та.

Ова ква стра те ги ја свет ске ди пло ма ти је мо ра по ста ти пред-
мет кри тич ког ис пи ти ва ња не са мо са кон цеп ту ал ног ста но ви шта 
већ и из пер спек ти ве до са да шњег по ли тич ког ис ку ства.

Пр во, не за о би ла зно пи та ње ти че се са мог од ре ђе ња де мо-
кра ти је у јед ној ор га ни за ци ји свет ских раз ли ка? Ко во ди је зич ку 
игру о де мо кра ти ји у ОУН? У исто ри ји УН де мо крат ске др жа ве су 
би ле у из ра зи тој ма њи ни: ста бил не де мо крат ске др жа ве се на ла зе 
у За пад ној Евро пи и САД. Та ква раз ли ка у исто ри ји де мо кра ти ја 
су ге ри ра фак тич ку до ми на ци ју евро а ме рич ког мо де ла. По ли тич ка 
сли ка све та им пли ци ра из воз де мо кра ти је у свет  и то не са мо у 
уну тра шњи по ре дак др жа ве већ и у по сту пак ства ра ња но вих др-
жа ва (бив ша Ју го сла ви ја). Гло ба ли за ци ји де мо кра ти је мо же се су-
прот ста ви ти је дан етич ки ар гу мент: про ме на мен та ли те та у ци љу 
ши ре ња де мо кра ти је за пра во је на пад на те ко ви ну кул тур не исто-
ри је јед не за јед ни це. Ствар оте жа ва и пре тен зи ја на уни вер зал ни 
је зик  од ре ђе ња де мо кра ти је.

Нај о збиљ ни ји при го вор ди пло ма ти ји де мо кра ти је и људ ских 
пра ва ти че се ин стру мен та си ле. На пр вом ме сту, де мо кра ти ја као 
мир на бор ба за власт ни је спо ји ва са си лом. Уко ли ко ме ђу на род на 
ор га ни за ци ја одо бри си лу за ши ре ње де мо кра ти је, она де ле ги ти-
ми ше су ве ре ност др жа ве и про мо ви ше сво ју по ли тич ку ра зно ли-
кост за за штит ни ка људ ских пра ва и де мо кра ти је. Оства ри ва ње 
гло бал не де мо кра ти за ци је си лом де мон стри ра но је на нај бо љи 
на чин у про це су ме ђу на род ног рас ту ра ња СФРЈ. (Игра са си лом 
иде и да ље: у вре ме ору жа ног устан ка ко сов ских Ал ба на ца Ма длен 
Ол брајт је тра жи ла од ад ми ни стра ци је САД да зах те ва од Бе о гра да 
да не упо тре бља ва вој ску и по ли ци ју у слу ча ју ве ли ких ин ци де на-
та на Ко со ву! Дру гим ре чи ма, Ср би ји се од ри ца ло пра во на са мо-
од бра ну.)

Ди пло ма ти ја де мо кра ти је и људ ских пра ва из бе га ва да се су-
о чи са јед ном кон се квен ци јом у ко ју не тре ба са да ши ре ула зи ти. 
Гло ба ли за ци ја де мо кра ти је пут је у ства ра ње но вих на ци о нал них 
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др жа ва. Свет ће у тре ћем ми ле ни ју му би ти ком по но ван од не ко ли-
ко хи ља да др жа ва.

Модалитети демократског експанзионизма. Но ва ди пло-
ма ти ја де мо кра ти је и људ ских пра ва угра ђу је се у ре ги о нал на по-
ли тич ка до ку мен та. Пр ва је по ву кла та кав по тез Евро па. У По ве-
љи ОЕБС-а ко ја је усво је на на са ми ту у Па ри зу 1990. го ди не део 
о де мо кра ти ји је фор му ли сан на сле де ћи на чин: «Оба ве зу је мо се 
да гра ди мо, учвр шћу је мо и ја ча мо де мо кра ти ју као је ди ни си стем 
вла да ња у на шим др жа ва ма. У том на по ру де ло ва ће мо сход но сле-
де ћем: Људ ска пра ва и основ не сло бо де чи не ба шти ну свих људ-
ских би ћа, нео ту ђи ва су и га ран то ва на су за ко ном. Њи хо ва за шти та 
и не го ва ње је сте пр во ра зред на од го вор ност вла да. Њи хо во по што-
ва ње је су штин ска за шти та од пре те ра не мо ћи др жа ве. њи хо во сле-
до ва ње и пу на при ме на је су основ сло бо де, прав де и ми ра.

Де мо крат ска вла да ви на за сни ва се на на род ној во љи ко ја се 
пе ри о дич но из ра жа ва пу тем сло бод них и пра вед них из бо ра. Де мо-
кра ти ја има као те мељ по што ва ње људ ског би ћа и прав не др жа ве. 
Де мо кра ти ја је нај бо ље јем ство сло бо де из ра за, то ле ран ци је пре ма 
свим дру штве ним гру па ма, као и јед на ких при ли ка за сва ког по је-
дин ца.

Де мо кра ти ја, сво јом ре пре зен та тив ном и плу ра ли стич ком 
при ро дом об у хва та од го вор ност пре ма би рач ком те лу, оба ве зу јав-
них вла сти да се др же за ко на, и не при стра сну при ме ну прав де. Ни-
ко не ће би ти из над за ко на».

Ова кве де кла ра ци је по ред од бра не уз ви ше них вред но сти де-
мо крат ског по рет ка успе шно за о би ла зе индивидуализацију демо
кратскихинституција, а то је за пра во су штин ски про блем про це-
са гло ба ли за ци је де мо кра ти је. Мо же се при хва ти ти тврд ња да је, 
као што пи ше у По ве љи ОЕБС-а, де мо кра ти ја је ди ни си стем вла да-
ња у европ ским др жа ва ма. Про блем је, ме ђу тим, да ли су прав не и 
по ли тич ке по сле ди це та кве тврд ње јед на ке за све др жа ве. Дру гим 
ре чи ма, до ко је ме ре за кон ско об ли ко ва ње де мо крат ских ин сти ту-
ци ја, под но си ути цај на ци о нал не по ли тич ке кул ту ре и тра ди ци је.

Сва ка нор ма ти ви за ци ја по ли тич ког жи во та, а по го то ву гло-
бал на  (су пра на ци о нал на) зах те ва  ве ће или ма ње жр тве. У том 
про це су не за ви сност, на ци о нал на сло бо да, ауто но ми ја, до сто јан-
ство по је ди нач не др жа ве мо гу по ста ти за ста ре ле ка те го ри је. Де мо-
крат ска ко ло ни за ци ја све та на ого љен и ра ди ка лан на чин ре ин те-
пре ти ра пој мо ве на ци о нал не сло бо де и не за ви сно сти чи ме ски да 
ону исто риј ску по зла ту ко ју су ови пој мо ви има ли то ком људ ске 
кул ту ре. Дру гу не га тив ну кон се квен ци ју про мо ци је де мо кра ти је 
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у по ли тич ки ап со лут, ар ти ку ли ше бор ба ме ђу на род них  интереса 
под пла штом де мо крат ских фор ми.

У ко јој ме ри се нор ма ти ви за ци јом де мо кра ти је по ти ску ју 
др жав на не за ви сност и сло бо да, нај пот пу ни је ће илу стро ва ти два 
при ме ра. 

Де мо кра ти ја је нео дво ји ва  од  људ ских пра ва и сло бо да. У 
ствар ном по ли тич ком жи во ту по је ди них др жа ва сва ин ди ви ду ал на 
пра ва се ре ша ва ју на те ме љу ко лек тив них на ци о нал них схва та ња 
и ауто ном но од ре ђе ним ин те ре си ма на ро да и гра ђа на. Оно што се 
у јед ној де мо крат ској др жа ви сма тра пра вом по је дин ца у дру гој 
др жа ви се не при зна је. Да ли из те чи ње ни це сле ди оба ве зу ју ћи по-
ли тич ко вред но сни суд у при лог пр ве или дру ге др жа ве? Не. Али 
то не зна чи да јед на од њих не ће оп ту жи ти дру гу за ма њак де мо-
кра ти је или чак ње но по ни шта ва ње.

У еден ском вр ту европ ске де мо кра ти је већ су тра мо же пи та-
ње сек су ал них сло бо да по ста ти ка мен спо ти ца ња. Ши ре ње сек су-
ал них сло бо да и пра ва у не ким др жа ва ма је ин сти ту ци о на ли зо ва-
но брач ном за јед ни цом из ме ђу па ро ва истог по ла. Хо мо сек су ал ни 
брак је дру гим др жа ва ма за ко ном за бра њен. Гло ба ли за ци ја де мо-
кра ти је ство ри ће си ту а ци ју да оне др жа ве ко је при зна ју хо мо сек-
су ал ни брак (Аме ри ка, на при мер) оп ту же др жа ве ко је за кон ски не 
при зна ју та кву ве зу као зе мље ко је ус кра ћу ју сек су ал не сло бо де 
чо ве ка.

Струк тур но исто ве тан про блем мо же се оче ки ва ти у раз ли-
чи тим схва та њи ма кон тро ле ра ђа ња у по је ди ним др жа ва ма. Оне 
др жа ве ко је су су о че не са огром ном сто пом при род ног при ра шта ја 
при ну ђе не су да кон тро ли шу сто пу на та ли те та, док др жа ве са па-
дом при род ног при ра шта ја мо ра ју под сти ца ти по пу ла ци о ну по ли-
ти ку.

На сли чан про блем на и ла зи мо ка да се по ста ви пи та ње пра ва 
же не у зе мља ма са ше ри јат ским пра вом. Да ли је бор ба за њи хо ва 
пра ва пред мет ме ђу на род них де мо крат ских нор ми или је то ауто-
ном но по ли тич ко пра во ислам ских др жа ва са ше ри јат ским пра вом?

Исто вет не по ли тич ке по ја ве мо гу би ти пред мет ра ди кал но 
раз ли чи тог вред но ва ња и  ту ма че ња. Из ра жа ва ње про те ста про тив 
вла да ју ћег ре жи ма у јед ној др жа ви мо ра стро го да под ле же за кон-
ској про це ду ри док у дру гој чу ва ри де мо кра ти је мо гу под сти ца ти 
ван за кон ске про те сте и де мон стра ци је. Раз ли ка у трет ма ну про ис-
ти че из по ли тич ког ин те ре са ко ји се де кла ра тив но ле ги ти ми ше де-
мо кра ти јом.
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Су срет са кон крет но-исто риј ским ре ше њи ма људ ских пра ва 
и сло бо да пра ви је тест за про ве ру ва ља но сти де мо крат ских де-
кла ра ци ја. Оп ште при хва та ње де мо крат ских нор ми и вред но сти не 
зна чи уни фи ка ци ју де мо крат ске прак се. Про блем је у то ме што се 
ове прак тич не де мо крат ске раз ли ке мо гу упо тре би ти за ши ре ње 
ути ца ја и ин те ре са не ких др жа ва, а у си ту а ци ја ма кон флик та да 
се ин стру мен та ли зу ју као спор де мо крат ских са не де мо крат ским 
др жа ва ма.  Ми сли о ци де мо кра ти је ни ка да не би сме ли да пре ви де 
чи ње ни цу да је де мо кра ти ја ве ли ка при ли ка за по ли тич ки ра зум, 
али исто та ко за про ва лу по ли тич ких стра сти. У овом об ли ку вла-
сти де лу ју знал ци и ди ле тан ти. И њој це не на ци о нал них ин те ре са, 
сло бо де и не за ви сно сти мо гу би ти ма ле, али ску пе.

Ме ђу на род ну ин стру мен та ли за ци ју де мо кра ти је по твр ди ла 
је по ли тич ка кри за у Ср би ји по сле са ве зних и ло кал них из бо ра 17 
но вем бра 1996. го ди не. У том до га ђа ју ја сно је обе ло да ње на игра 
ма ски ра ња спољ но по ли тич ких ин те ре са у то бо жњи зах тев за де-
мо кра ти јом. Али и ви ше од то га. У јав ном го во ру вла да и ме ди ја 
де мо крат ских др жа ва по но во је афир ми са на иде ја о си ли као ба би-
ци де мо кра ти је.

По ли тич ки до га ђа ји у Ср би ји, ме ђу тим, ви ше го во ре о ан ти-
но ми ја ма  гло ба ли стич ке де мо кра ти је, не го о при ро ди ње не уну-
тра шње по ли тич ке кри зе. Ов де ће би ти раз мо тре не три па ра диг ма-
тич не по ли тич ке по ру ке.

Вр хов ни др жав ни ауто ри те ти САД за тра жи ли су од пред сед-
ни ка Ре пу бли ке Ср би је да «отво ри ди ја лог са опо зи ци јом, ува жи 
ре зул та те из бо ра и по шту је сло бо ду штам пе» или ће у про тив-
ном би ти «по кре ну та ак ци ја по нов ног уво ђе ња санк ци ја Ср би ји». 
(«Mo gu će vra ća nje sank ci ja», Blic, 10.12. 1996.)

Вој на ор га ни за ци ја НА ТО у Бри се лу је осу ди ла српскувладу 
( под ву као ЗА) због «по ни шта ва ња ре зул та та ло кал них из бо ра и 
за тра жио од пред сед ни ка Ми ло ше ви ћа да пре и на чи од лу ку». («Po-
ni šti ti od lu ku o iz bor nim re zul ta ti ma», Blic. 11.12.1996.)

На са ми ту ЕУ у Да бли ну 1996. го ди не, Карл Билт је из ја-
вио: «Не ће мо до зво ли ти да Ју го сла ви ја бу де но си лац иде ја ко је се 
у исто ри ји Евро пе на ла зе у кор пи за от пат ке». (Blic, 16. 12. 1996).

На ве де ни ис ка зи су не дво сми сле ни у сво јој по ли тич кој на-
ме ри и њи хо ва фор ма је та ква да се пи та ње бу дућ но сти де мо крат-
ског уни вер зу ма отва ра у пу ној кон фу зи ји.

Про блем ло кал них из бор них ре зул та та се све сно проширује 
на дру га пи та ња и та окол ност упу ћу је на за кљу чак да су у струк-
ту ри мо ти ва зах те ва и не ки дру ги ин те ре си. Јед на гру па др жа ва 
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(или јед на) пре у зи ма пра во ме ђу на род не ор га ни за ци је ОУН да пре
ти санкцијама. Вој ни са вез дру ге гру пе др жа ва  именује срп ску 
вла ду као од го вор не за из бор ни про блем а не ин сти ту ци ју су да ко ја 
је до не ла од лу ку о по ни шта ва њу из бо ра. Је дан функ ци о нер ЕУ по-
ја вљу је се у уло зи цен зо ра до зво ље них и од ба че них идеја.

Пре не го што се раз мо три ле ги ти ми тет де мо крат ских прет-
њи (у овом до га ђа ју Ср би ја је у уло зи објек та за екс пе ри мен ти са ње 
ко ји је за вр шен НА ТО бом бар до ва њем 1999. го ди не) тре ба под се-
ти ти на чи ње ни це.

Из бор ни по сту пак у сва кој де мо крат ској др жа ви ре гу ли шу 
за ко ни и они мо гу би ти до бри или не до вољ но ва ља ни. У Ср би ји је 
по сле и збор на кри за 1996. го ди не, из би ла због пра ва су да да ар би-
три ра у по гле ду жал би стра на ка ко је уче ству ју у из бо ри ма. Мо же 
се при хва ти ти оце на о ло шем из бор ном за ко ну, али из то га сле ди 
мо гућ ност ње го ве по зи тив не ре ви зи је. Слич но сто је ства ри и са 
ди ја ло гом вла сти и опо зи ци је. У Ре пу бли ци Ср би ји по сто ји власт 
и ње на опо зи ци ја а ка кви ће би ти њи хо ви ме ђу од но си ствар је њи-
хо вих ауто ном них во ља и на чи на по ли тич ког по на ша ња. При мед ба 
о сло бо ди штам пе па да у тре нут ку ка да је у Ср би ји из ла зи ло ви ше 
опо зи ци о них днев них и не дељ них но ви на не го оних ко је су под 
кон тро лом вла сти. А ка да је реч о иде ја ма у Ср би ји ко је иде је мо гу 
би ти до зво ље не а ко је ме ђу на род но санк ци о ни са не.  

По врх све га, де мо крат ском по рет ку у Ср би ји упу ћу ју прет-
ње по ли тич ки функ ци о не ри и ор га ни за ци је чи ји Ср би ја ни је члан. 
Ср би ја ни је би ла ни чла ни ца ЕУ ни ти вој ног са ве за НА ТО пак та.

За пи тај мо се ко је је свој ство де мо кра ти је у Ср би ји угро же но 
да би се оправ да ла ме ђу на род на (европ ска) прет ња срп ским по ли-
тич ким ин сти ту ци ја ма и ста нов ни штву, ко ја је  ка сни је оства ре на. 
Чи ње ни це по твр ђу ју да су у Ср би ји основ не ин сти ту ци је де мо кра-
ти је по сто ја ле. Ана ли зи ра не кри ти ке и прет ње са мо су про па ган-
ди стич ки би ле де мо крат ске а фак тич ка ин тен ци ја је био ин те рес 
да се на пер со нал ном пла ну у по ли тич ком жи во ту не што про ме ни 
из че га би сле ди ла по ли ти ка ко ја би ви ше би ла по во љи оних чу-
ва ра де мо кра ти је ко ји да нас екс пе ри мен ти шу са дру гим др жа ва ма 
све та.

Де мо кра ти ја као ин стру мент ускла ђи ва ња ме ђу на род них ин-
те ре са  све ви ше по ти ску је тра ди ци о нал но схва та ње де мо кра ти је 
као сред ство ре а ли за ци је сло бо де и не за ви сно сти чо ве ка и на ро да. 
У том но вом зна че њу де мо кра ти ја се на ла зи пред ве ли ким ис ку ше-
њем да као по след ња иде ја о то ле ран ци ји ме ђу љу ди ма и на ро ди ма  
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бу де ис ко ри шће на за на ме та ње праг мат ских ин те ре са раз ви је них 
др жа ва и да као та ква по ста не ко ра ис це ђе ног ли му на.

Ши ре ње де мо кра ти је под прет њом вој них са ве за и ме ђу на-
род них санк ци ја ди рект но по га ђа исто ри јом из гра ђе на зна че ња и 
ин сти ту ци је на ци о нал не по ли тич ке кул ту ре. Фор си ра на гло ба ли-
за ци ја де мо кра ти је им пли ци ра стра те ги ју уки да ња свет ског по ли-
тич ког ре ла ти ви зма, а то је за пра во про мо ци ја су пре ма ци је ви ших 
по ли тич ких кул ту ра над ни жим. Де мо крат ски ко ло ни ја ли зам во-
ленс-но ленс пре не бре га ва има нент не ци ље ве по ли тич ког ре ла ти-
ви зма. Уме сто упознавања по ли тич ких кул ту ра, разумевања раз ли-
чи тих по ли тич ких ис ку ста ва и зна че ња и прожимања по ли тич ких 
зна ња, убр за но се на ме ће је дан кон структ по ли тич ког си сте ма ко ји 
има сво је по ре кло и ме сто у ду гој исто ри ји за пад но е вроп ске ци ви-
ли за ци је.

Уни вер за ли за ци ја по ли тич ког мо де ла, па ма кар то био и мо-
дел де мо крат ске по ли тич ке кул ту ре, мо ра се су о чи ти са пи та њем 
по ли тич ког иден ти те та би ло ког на ро да. Сва ка на ци о нал на за јед-
ни ца из гра ди ла је у про те клим ве ко ви ма вла сти та зна че ња вла сти, 
ауто ри те та, ин те ре са, од нос пре ма стран цу, а осо би то  зна че ња до-
сто јан ства, мо ра ла, сло бо де, прав де. Уко ли ко при хва ти мо суд Ма ка 
Ве бе ра о схва та њу де мо кра ти је у Аме ри ци он да је кључ ни кри те-
ри јум лич но по стиг ну ће. Мла ди Аме ри ка нац «ува жа ва са мо оно 
што је по је ди нац у ста њу да по стиг не сво јим лич ним за ла га њем» 
(Ве бер, 1969: 179).  Ова кво схва та ње де мо кра ти је ни је при ме њи во 
у кул ту ра ма са из ра же ним ко лек ти ви стич ким оби ча ји ма или кул-
ту ра ма у ко ји ма ма те ри јал не вред но сти ни су при мар не. 

Стра те ги ја екс пан зи је де мо кра ти је пре не бре га ва су ко ба са 
по ли тич ким иден ти те ти ма по је ди них на ро да та ко што усме ра ва 
па жњу на по ли тич ке лич но сти у по је ди ним др жа ва ма и што је мо-
ти ви са на праг мат ским ин те ре си ма. Дру га не до у ми ца ве за на је за 
про блем од но са еко ном ских, вој них и по ли тич ких ин те ре са раз ви-
је них др жа ва и ствар ног за у зи ма ња за де мо крат ске вред но сти. Да 
ли је де мо кра ти ја по ста ла са мо ин стру мен тал на вред ност?

Гло ба ли за ци ја де мо кра ти је не мо же да из бег не сле де ће по-
сле ди це. Из во зом де мо кра ти је нај ра зви је ни је др жа ве све та из во зе 
и ње не не до стат ке, угро жа ва ју по ли тич ки иден ти тет на ро да и др-
жа ва «тре ћег све та», а по се за њем за нор ма ти ви за ци јом вла сти тог 
мо де ла не из бе жно иза зи ва жр тве. Не си гур ност је струк тур на од-
ли ка исто ри је дру штва и чо ве ка. Да на шњи од го вор на ту оп шту 
суд би ну је де мо кра ти ја. Са вре ме ни дух по гре шно схва та сво ју 
уло гу уко ли ко мо гућ но сти све та усме ра ва са мо у јед ном прав цу. 
Де мо кра ти ја се мо же одр жа ти је ди но уко ли ко се про ђе кроз при-
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зму  вред но ва ња вла сти те тра ди ци је и до ђе у до дир са кул тур ном 
осо бе но шћу за јед ни це ко јој  он при па да.

Позивизнутразадемократијом.До са да су раз ма тра ни мо-
да ли те ти спољног ме ђу на род ног или уни ла те рал ног при ти ска на  
де мо кра ти за ци ју уну тра шњег по ли тич ког по рет ка. Са да је вре ме 
да се раз мо тре окол но сти и раз ло зи упу ћи ва ња по је ди нач них и 
стра нач ких по зи ва из јед не др жа ве ме ђу на род ној за јед ни ци за де-
мо крат ском ин тер вен ци јом. Реч је о чи ње ни ци да по ли тич ка опо-
зи ци ја у јед ној др жа ви при зи ва стра ни фак тор на по се за ње ра зних 
сред ста ва при ти ска на уну тра шњу ле гал ну власт.

На чин осва ја ња по ли тич ке вла сти уз по моћ ту ђе во ље раз ма-
трао је дав но Ма ки ја ве ли у  по гла вљу Владаоца: «О но вим вла да-
ви на ма ко је се за до би ја ју ту ђим оруж јем и ту ђом сре ћом». Ма ки-
ја ве ли је имао у ви ду по сле ди це та квог осва ја ња вла сти - власт се 
до би ја са ма ло на по ра, али се одр жа ва са мно го тру да -  и ни је се 
упу штао у про блем ле ги тим но сти та кве вла сти.

У са вре ме ном дру штву по зи ви на спољ ну де мо крат ску ин-
тер вен ци ју мо ра ју се раз гра ни чи ти пре ма при ро ди кон крет ног по-
рет ка из ко га се ша љу апе ли за де мо крат ском по мо ћи. Уко ли ко је 
реч о јед но пар тиј ским си сте ми ма и лич ним дик та ту ра ма по зи ви за 
по моћ у де мо кра ти зо ва њу уну тра шњих по ли тич ких при ли ка мо гу 
се политички раз у ме ти. На ро чи то ако власт не де мо крат ских си сте-
ма пра ти те рор над гра ђа ни ма и ли кви да ци ја по ли тич ких про тив-
ни ка. Али, и у та квим окол но сти ма при зи ва ња ту ђе по мо ћи, увек 
ће би ти ме ста за морална оправ да ња та квих по зи ва: да ли об лик 
по ли тич ке вла сти јед не др жа ве пре вас ход но тре ба да ре ша ва ју ње-
ни гра ђа ни, не за ви сно од усло ва у ко ји ма опо зи ци ја де лу је?

Са свим дру га чи је сто је ства ри са по зи ви ма за де мо крат ску 
по моћ из ви ше пар тиј ских др жа ва. Чи ње ни ца да по ли тич ка опо зи-
ци ја при зи ва стра не вла де (за пад но е вроп ске) на пред у зи ма ње ра-
зних сред ста ва ка жња ва ња вла сти те др жа ве и њих гра ђа на, упу ћу је 
на ана ли зу два раз ло га: по ли тич ки и етич ки. По ли тич ки до га ђа ји 
у Ср би ји кра јем 1996. мо гу нај у пе ча тљи ви је да илу стру ју пред мет 
на шег раз ма тра ња. Не ки чел ни ци он да шње опо зи ци је тра жи ли су 
од аме рич ких зва нич ни ка уво ђе ње санк ци ја про тив Ср би је (спор-
ни су би ли, у на кнад ним ту ма че њи ма, обим и циљ на гру па)  а шеф 
стран ке Грађанског савезаСрбије Ве сна Пе шић, екс пли цит но је 
тра жи ла од Ме ђу на род не за јед ни це да спре чи по ли тич ку де лат-
ност Сло бо да на Ми ло ше ви ћа као што је учи ни ла са Ра до ва ном Ка-
ра џи ћем («да спре чи ње го ву кан ди да ту ру на свим бу ду ћим из бо ри-
ма»). (Днев ни лист, Демократија, 14. ја ну ар 1997, стр. 2.)
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Окол ност да се ша љу по ли тич ке де пе ше стра ним вла да ма  за 
де мо крат ску  ин тер вен ци ју у вла сти тој др жа ви ко ја је кон сти ту и-
са на на пар ла мен тар ним на че ли ма, упу ћу је на ше раз ма тра ње на 
по ли тич ку уло гу ле гал не опо зи ци је ко ја зо ве стран ца у по моћ. Ка-
ква је то ле гал на опо зи ци ја ко ја се обра ћа ино стран ству за ак ци ју 
уну тар вла сти те др жа ве? Очи глед но је да је реч о сла бој по ли тич-
кој мо ћи опо зи ци је.

Дру га прет по став ка мо же да су ге ри ра не пот пу ност де мо-
крат ског по рет ка (ло ше уре ђе ни ме ди ји) па је по тре бан стра нац. 
Али, опо зи ци ја и по сто ји да би се бо ри ла за бо ље усло ве по ли тич-
ке бор бе. За што у то ме ни је ус пе ла опо зи ци ја у Ср би ји то ком осам 
го ди на (1990-1998) ви ше стра нач ког си сте ма пред мет је о ко ме би 
она мо ра ла се би да по ло жи ра чун.

Најг ну сни ји са по ли тич ког и етич ког ста но ви шта је по зив 
да се не ким лич но сти ма за бра ни по ли тич ка ак тив ност у де мо крат-
ском по рет ку. Та кав апел, пр во, не ко ре спон ди ра ап со лут но са људ-
ским пра ви ма, а дру го он је по ли тич ки ми зе ран. Ка да ни сте спо-
соб ни да са вла да те свог по ли тич ког про тив ни ка ви по зи ва те по моћ 
из ино стран ства. Очи то у то ме не ма ча сти и вр ли не. 

Ка ко се мо же до ве сти у ве зу де мо кра ти ја (и људ ска пра ва) са 
за бра ном по ли тич ке ак тив но сти по је дин ци ма? За та кву дис кри ми-
на ци ју де мо кра ти ја не зна. Са етич ког ста но ви шта не ма ни ка кве 
раз ли ке из ме ђу за бра не по је дин цу да по ли тич ки де лу је са за бра-
ном не ке пар ти је или на ци о нал не ма њи не да се по ли тич ки ан га-
жу је.

Пра во да се по зи ва у по моћ ста на вла да да де мо кра ти зу је 
де мо крат ски по ре дак мо ра се до ве сти у пи та ње не ким те мељ ним 
вред но сти ма ци ви ли за ци је. Где је ту ме сто вред но сти ма сло бо де и 
не за ви сно сти на ци о нал не за јед ни це? Уко ли ко пре да те сво ју сло-
бо ду у ру ке дру гог, ста ра је етич ка те за, ви не мо же те ра чу на ти на 
од го вор ност. И ту је нај ра њи ви ја ори јен та ци ја на увоз де мо кра ти-
је. Ако ни сте спо соб ни да се са мо стал но из бо ри те за де мо крат ске 
вред но сти и ин сти ту ци је, не ће те би ти сло бод ни, а још ма ње ауто-
ном ни у по ли тич ком ми шље њу и по на ша њу уко ли ко вам их не ко 
по кло ни.

Про блем уну тра шњих по зи ва стран цу да де мо кра ти зу је др-
жа ву мо же се раз ма тра ти као пар тиј ски слу чај или ак ци ју ми нор не 
ма њи не. Са ста но ви шта кон цеп ту а ли за ци је од но са уну тра шње и 
спољ не де мо кра ти је јед не др жа ве, та кав при го вор не ма  те о риј ску 
сна гу. 
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(Зло)употребаслободеудемократији.Сло бо да је основ но 
свој ство и услов де мо крат ског по рет ка. Овај већ кла си чан суд о 
сло бо ди и де мо кра ти ји ни је ли шен те о риј ских и ис ку стве них по-
те шко ћа. Ако је ве за ових пој мо ва ма ње-ви ше ра зу мљи ва у исто-
риј ским раз до бљи ма ко ја су прет хо ди ла ин сти ту ци о на ли за ци ји 
де мо кра ти је, пи та ње се на нов на чин по ста вља са оства ре њем сло-
бо де у де мо крат ским си сте ми ма. Шта се де ша ва са сло бо дом  ка да 
стиг не до вла сти тог де мо крат ског оства ре ња? Да ли сло бо да чу ва 
де мо кра ти ју? Или је по кре ће на не што но во? Од го во ри се мо гу ре-
ла ти ви зо ва ти сте пе ном де мо крат ског раз во ја и на чи ном упо тре бе 
сло бо де. 

Пој му сло бо де у де мо крат ском по рет ку пре ти мо гућ ност 
под ме та ња анар хи је. Ари сто те ло ва упо зо ре ња да де мо кра ти ји 
пре те пре те ри ва ња у јед на ко сти и сло бо ди, от кри ва ју се упра во 
у анар хич ној упо тре би сло бо де. На ру ку ова квој ин тер пре та ци ји 
сло бо де иде и веч на ди ску си ја о пој му сло бо де: шта је сло бо да и 
где су ње не гра ни це?

Ов де нас не ће ин те ре со ва ти бес крај на зна че ња пој ма сло бо-
де, већ са мо по ли тич ка сло бо да у де мо крат ском по рет ку вла сти. 
По јам по ли тич ке сло бо де са др жи прав не (огра ни ча ва ње по ли тич-
ке вла сти) са знај не (свест о чи ње ни ца ма и по ка зи ва ње пу та сло бо-
ди) и вољ не (ак тив ност) еле мен те. (Noj man. F, 1974).  

Усло ви под ко ји ма је чо век сло бо дан сва ка ко су моћ из бо ра, 
ре ал ност мо гућ но сти, оствар љи вост из бо ра. Де мо кра ти ја је, на-
рав но, нај по год ни ји по ли тич ки оквир за прак су сло бо де. Ме ђу тим, 
про блем из бо ра и да ље оста је отво рен. Ни је спор на тврд ња да без 
избора не ма сло бо де, а без сло бо де не ма мо рал ног по на ша ња. Чо-
век ни је од го во ран ако ни је сло бод но од лу чио о свом по ступ ку. 
У крај њој кон се квен ци, сло бо да из бо ра је отво ре на за све људ ске 
вред но сти и са тог ста но ви шта не мо же се пра ви ти дис кри ми на ци-
ја вред но сти. Пи та ње је: би ра ли чо век увек ху ма ни стич ке вред но-
сти? Да ли ми «ни ка да не мо же мо иза бра ти зло?» (Sar tr, Ž. P. 1964: 
12 ). Сло бо да са др жа на у из бо ру, па и у по ли тич ком из бо ру је ду-
бо ко па ра док сал на. Она је, с јед не стра не «хран љи ви из вор све га 
нај бо љег што је чо век по сти гао» а с дру ге стра не «ам бис у ко ји се 
он мо же су но вра ти ти и уни шти ти са мог се бе»( Вар гас, М, Љо са, 
1992: 386-400).

Под ре ђи ва ње хе те ро ном ним вред но сти ма не мо ра да бу де 
са мо по сле ди ца стра ха од сло бо де; за бо ра вља се че сто да са мо о-
дре ђе ње чо ве ка ни је увек ауто ном на упо тре ба ра зу ма, већ и иден-
ти фи ка ци ја са дру гим чо ве ком или чо ве ком на вла сти. Моћ из бо-
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ра и у де мо крат ском си сте му под ра зу ме ва сло бо ду за не за ви сност, 
али и за за ви сност.

Дру ги еле мент по ли тич ког пој ма сло бо де је сте реалнамо
гућност. Сло бо дан из бор тре ба да је по ве зан са ре ал ним мо гућ-
но сти ма а не има ги нар ним. Ме ђу тим, сам по јам ре ал но сти је ви-
ше зна чан, док је ка те го ри ја мо гућ но сти јед на од нај сло же ни јих 
фи ло зоф ских ка те го ри ја. За по је дин ца, ре ал ност је оно што се 
укла па у ње го ву пси хо ло шку струк ту ру лич но сти. Ре ал не мо гућ-
но сти  за јед ног пе сни ка, спор ти сту или по ли ти ча ра не мо гу се 
ста ви ти у исту ра ван.

По у зда на, чвр ста ве за из ме ђу дру штве них усло ва и под руч-
ја мо гућ но сти ни је от кри ве на. Сва ка дру штве на си ту а ци ја са др жи 
плу ра ли тет мо гућ но сти од ко јих се не ке от кри ва ју а дру ге оста ју 
не по зна те. До бро и зло су пре пле те ни и у аспек ту ре ал них мо гућ-
но сти, ко ли ко и у са мој ствар но сти. Шта по је дин цу и по ли тич ким 
гру па ма у де мо крат ском по рет ку су ге ри ра ма ње зла а ви ше до бра у 
де фи ни са њу ре ал них мо гућ но сти?

Иза бра на ре ал на мо гућ ност тре ба да се оствари. То је тре-
ћи еле мент пој ма по ли тич ке сло бо де, у ко ме се по је ди нац као и 
дру штве не гру пе, не пре стан це су о ча ва ју са пи та њем гра ни це ко ју 
по ста вља слободадругог. Свест о сло бо ди мо ра би ти свест и о сло-
бо ди дру гог чо ве ка; она има прак тич ног сми сла у за јед ни ци тек у 
од но су мо је сло бо де пре ма сло бо ди дру гог. «Си гур но, сло бо да као 
де фи ни ци ја чо ве ка не за ви си од дру гог, али чим по сто ји ан га жо-
ва ност, ду жан сам да исто вре ме но же лим сво ју сло бо ду и сло бо ду 
дру гих, сво ју сло бо ду мо гу узе ти као циљ са мо ако ујед но узмем 
као циљ сло бо ду дру гих» (Sar tr, Ž.P. 1964: 38).

Сло бо да као оства ре ње иза бра не мо гућ но сти мо ра да под не-
се не ка огра ни че ња и пре пре ке, уко ли ко се же ли из бе ћи оно ста ње 
у ко ме, по слу жи мо се ре чи ма пи сца ро ма на Злидуси «нео гра ни че-
на сло бо да по ста је нео гра ни че но на си ље». Тврд ње по ко ји ма  ап-
со лут на сло бо да при па да сфе ри ми шље ња, пред мет су оспо ра ва ња 
по сле не мач ког ме ђу рат ног ис ку ства у ко ме се про по ве да ло и по-
бе ди ло на си ље и то та ли та ри зам. Го вор на си ља ис кљу чу је ин тер-
ак ци ју.

Свест о сло бо ди дру гог чо ве ка, под ра зу ме ва од ре ђи ва ње гра-
ни ца ин ди ви ду ал ној сло бо ди. Ту се на ла зи ко рен по тре бе за де мо-
крат ском ор га ни за ци јом дру штва и др жа ве. Дру штве на струк ту ра 
је ком по но ва на од раз ли чи тих дру штве них гру па, де лат но сти и ин-
сти ту ци ја са кон фликт ним ин те ре си ма и иде ја ма. Без ува жа ва ња 
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ове раз ли ке, сло бо да као оп ште до бро и нај ви ша људ ска вред ност 
ни је оства ри ва.

Плу ра ли тет дру штве них раз ли ка је сте онај те мељ на ко ме 
се по ди же згра да вла сти. Де мо крат ске ин сти ту ци је вла сти не мо гу 
да ели ми ни шу еле ме нат при ну де из си сте ма од лу чи ва ња. Да ли је 
ово чи ње ни ца ко ја омо гу ћа ва не јед на ку рас по де лу сло бо да и у де-
мо кра ти ји? Ра ди се о ста ром пи та њу: у ко јој ме ри се и де мо крат ска 
др жа ва упли ће у сло бо ду по је дин ца и гру па?

Пра во др жа ве да се ме ша у сло бо ду по је дин ца оправ да ва-
ју сви ми сли о ци по ли тич ког ли бе ра ли зма (Мил, Кон стан, То квил). 
Ево два ар гу мен та.

1. «Док при хва там ап стракт но пра во за јед ни це да се ме ша у 
жи вот ње них чла но ва, да би оси гу ра ла сви ма би о ло шке 
нео п ход но сти (хра на, пи ће, здра вље, оде ћа, сме штај, ро-
ди тељ ство) не мо гу при хва ти ти ње но пра во да се ме ша 
у оно што чо век по се ду је и што ни је узе то од дру гог. 
Ми слим на зна ње, ми шље ње, умет ност».  Сло бо да је по 
Ра слу, «пра во да се жи ви и ми сли ка ко смо иза бра ли и 
кад наш из бор не спре ча ва дру ге да учи не исто» (Ra sel, 
B 1977).

2. «За у зео сам став да сло бо да зна чи да не по сто ји огра ни-
ча ва ња над оним усло ви ма ко ји су, у са вре ме ној ци ви-
ли за ци ји, нео п ход но јем ство сре ће по је дин ца. Не ма сло-
бо де без сло бо де го во ра. Не ма сло бо де уко ли ко по себ не 
по вла сти це огра ни ча ва ју би рач ко пра во јед ном де лу за-
јед ни це. Не ма сло бо де ако пре о вла ђу ју ћи на чин ми шље-
ња др жи под кон тро лом дру штве не оби ча је оста лих, а да 
се ови дру ги не убе де да за ову кон тро лу по сто је ра зум не 
осно ве». (La ski, H. 1985)

Ова два на во да ја сно илу стру ју те жњу ли бе рал них ми сли-
ла ца да огра ни че пра ва др жа ве  пре ма ин ди ви ду ал ним пра ви ма и 
сло бо да ма. Тра ди ци ја по ли тич ког ли бе ра ли зма је из гра ђе на на су-
прот ста вља њу ап со лу ти стич ким мо нар хи ја ма и ка сни је на ра зним 
об ли ци ма то та ли тар не вла сти. Сло бо да је схва ће на као не при ја-
тељ ап со лут не вла сти. У но вим исто риј ским окол но сти ма, ка да је 
опа сност «но вог Ле ви ја та на» от кло ње на, а за вла да ло цар ство де-
мо крат ског по рет ка, по ли тич ка ра до зна лост се окре ће гра ни ца ма 
сло бо де по је ди на ца и гру па. Где су гра ни це ин ди ви ду ал ним сло-
бо да ма и пра ви ма у де мо кра ти ји? Пи та ње је ак ту е ли зо вао брз и 
нео че ки ван слом ко му ни зма 1989. го ди не, и још бр жа де мо крат ска 
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тран зи ци ја до ју че ра шњих ко му ни стич ких др жа ва Ис точ не Евро пе 
и Бал ка на. 

У са вре ме ним де мо крат ским др жа ва ма сло бо да се раз у ме ва 
на два кла сич но опреч на  на чи на: 1) сло бо да је да се го во ри и чи ни 
шта се хо ће, 2) сло бо да је да се го во ри и чи ни оно што је до бро и 
пра вич но. Оба ова схва та ња сло бо де у де мо крат ском по рет ку се 
про ве ра ва ју у од но су пре ма по ли тич кој фор ми или процедури и у 
од но су пре ма по ли тич кој личности.

Кри ти ка вла сти у де мо крат ској др жа ви ле ги ти ми ше се сло-
бо дом по ли тич ког жи во та гра ђа на. Али, по што то ни је ви ше не де-
мо крат ска др жа ва, у основ ни кри те ри јум сло бо де про мо ви ше се 
од нос пре ма про це ду ри по ли тич ке бор бе. Уко ли ко се не по шту је 
про це ду ра по ли тич ке бор бе у из гле ду су не ред и ха о тич ност у дру-
штву. Ово се ис по ља ва по себ но у на чи ну пер со нал не сме не вла да-
ју ћих ели та. Зах те ви за сме ном мо гу би ти у функ ци ји де мо кра ти је 
уко ли ко се оба ве про це ду рал ним пу тем. Те шко је раз у ме ти да се 
вер бал ни де ликт функ ци о не ра, а не огре ше ње о за кон, узи ма као 
раз лог за сме њи ва ње. То ме иде на ру ку схва та ње опо зи ци је по ли-
ти ке да  «увек тре ба би ти про тив вла де».

Дру га опа сност де мо кра ти ји од стра не по је ди нач не и груп не 
сло бо де пре ти у си ту а ци ји га же ња мо рал ног ин те гри те та лич но-
сти, оног дру гог у по ли ти ци. Да ли се о по ли тич ком про тив ни ку 
сме све ре ћи? По сто ји гра ни ца од бра не мо рал ног ин те гри те та лич-
но сти од кле ве та и увре да про тив ни ка. По ку шај да се сва ки реч ник 
са кри је иза по ли ти ке не из бе жно во ди у анар хич но схва та ње сло бо-
де. Ка да се за иза бра ну пар ла мен тар ну ве ћи ну твр ди да је за пра во 
«не на род ни ре жим», он да, уко ли ко ни је реч о ди ле тан ту по ли ти ке, 
мо ра би ти на де лу рђа ва упо тре ба сло бо де по ли тич ког го во ра у де-
мо крат ским уста но ва ма.

Да сло бо да го во ра и штам пе има сво је на го не и стра сти ука-
зао је То квил.  Сло бо да штам пе је «јед на из у зет на си ла, са та ко 
чуд но по ме ша ним до брим и злим стра на ма да без ње сло бо да не 
би мо гла жи ве ти, а са њом ред је два мо же да се одр жи» (То квил, 
1990:161). Та ква штам па мо же по слу жи ти за рас пи ри ва ње мр жње 
и агре сив но сти пре ма по ли тич ком про тив ни ку или пре ма дру гој 
ет нич кој за јед ни ци у ви ше на ци о нал ним др жа ва ма. Стра сти су кон-
сти ту тив ни део по ли ти ке и де мо кра ти је. А ту по чи ње деј ство пси-
хо ло ги је и фак то ра не све сног. Сло бо да ни је са мо де те све сти; она 
је по сле ди ца и не све сног у ми шље њу и по на ша њу чо ве ка и гру па.  
Сло бо да да се са оп шти вла сти та ми сао не зна чи да је обез бе ђе на 
та пи ја на ра зум и ло ги ку. Сло бо да да се по на ша у скла ду са за ко-
ном не зна чи да ће се по што ва ти за кон у сва кој си ту а ци ји. Про блем 
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је ка да се ира ци о нал ност и екс тра ле гал ност ле ги ти ми шу сло бо-
дом.

Ако су власт и моћ са став ни де ло ви сва ког дру штве ног од-
но са он да је и де мо крат ска власт, уте ме ље на на сло бо ди из бо ра, 
од но су хи је рар хи је, под чи ње но сти, суб ор ди на ци је. У свим тим од-
но си ма при су тан је страх. Да ли де мо кра ти ја ели ми ни ше страх?

По ли тич ки страх је, не ма ни ка кве сум ње, ра ши рен у то та-
ли тар ним си сте ми ма вла сти (фа ши зам, на ци о нал со ци ја ли зам, ста-
љи ни зам). Де мо крат ски си стем  сма њу је по ли тич ки страх али га 
не из ба цу је из ре ал ног по ли тич ког жи во та. Де мо кра ти ја би тре ба-
ло да се уте ме љи у сло бо ди, она је шта ви ше нео дво ји ва од сло бо-
де. Али, са ин сти ту ци о на ли за ци јом де мо крат ског по рет ка вла сти 
не ре ша ва ју се пи та ња стра ха и сло бо де. Ни ти се чо век осло ба ђа 
стра ха ни ти по ста је сло бо дан. Ни је ов де реч са мо о «стра ху од сло-
бо де» (Ерих Фром) већ ре ал ним стра хо ви ма у сва ком по ли тич ком 
од но су у дру штву.

Емо ци ја стра ха при па да тзв. ба зич ним осе ћа њи ма и са став-
ни је део ин ди ви ду ал ноп си хо ло шке струк ту ре лич но сти као и ра-
зно ли ких дру штве них од но са. Ако се под стра хом под ра зу ме ва би-
о ло шко и со ци јал но ре а го ва ње по је дин ца и гру пе на си ту а ци је ко је 
се оце њу ју као опа сне по њих, пи та ње је шта се под ра зу ме ва под 
опа сно шћу. По том кри те ри ју му мо же се оце ни ти да ли је страх ре-
а лан или пси хо па то ло шки. То је гра нич на ли ни ја али у окви ру ре-
ал не си ту а ци је стра ха по сто ји ра спон ствар них опа сно сти.  Страх 
од гла ди, зи ме, бес кућ ни штва, смр ти при па да оној вр сти стра ха ко-
ји је би о ло шки уте ме љен. На гон за оп стан ком про из во ди ауто мат-
ски страх ка да је по је ди нац су о чен са угро жа ва њем са мих осно ва 
жи во та.

У де мо крат ским ин сти ту ци ја ма, ка да је реч о стра ху, ра ди се 
о раз ли чи тим про це на ма опа сно сти. По је дин ци и гру пе стра ху ју за 
сво је вред но сти, ин те ре се и по тре бе. И ка да је реч о ди ску си ји као 
об ли ку до но ше ња од лу ка раз ло га за страх има. На ни воу од лу чи-
ва ња увек по сто ји страх да ли је до не та од лу ка до бра. Ни ка да се 
не мо же пред ви де ти до кра ја у ко јој ме ри је од лу ка ва ља на. Мо гућ-
ност да се став под чи ње ног не до пад не оно ме ко је из над у хи је-
рар хи ји уло га про из во ди страх да се са оп шти вла сти то ми шље ње.

У по де ли уло га у ин сти ту ци ји вла сти (др жа ви, вла ди, су ду, 
по ли ци ји, вој сци, пар ти ји) не из вр ша ва ње на ред бе мо же да угро зи 
по је дин ца ег зи стен ци јал но и ста ту сно.

Да кле и као ми шље ње и као по на ша ње и као од лу чи ва ње 
страх је чи ни лац де мо крат ског жи во та. Страх је део де мо крат ских 
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ин сти ту ци ја као што је део струк ту ре људ ске лич но сти. Сва ки по-
је ди нац но си у се би страх од но вог и не по зна тог, страх од изо ла-
ци је, страх од по вре ђи ва ња, као што са др жи по тен ци јал агре сив-
но сти и де струк ци је. По тре ба за агре сив но шћу је део жи во та у 
де мо кра ти ји и она тра жи про стор за ис по ља ва ње. То је по ли тич ка 
утак ми ца - стра нач ка бор ба за власт. 

Ре ше ње за страх је сло бо да кон ку рен ци је и осло ба ђа ње од 
при ти са ка. Али и ови усло ви не мо гу да осло бо де по је дин ца и гру-
пу од стра ха. Де мо кра ти ја као си стем јед на ко прав них усло ва бор-
бе за власт не ми нов но укљу чу је ра зно ли ка осе ћа ња, ме ђу њи ма и 
страх од гу бит ка и по ра за на из бо ри ма у по ли тич ким и не по ли тич-
ким ин сти ту ци ја ма.

ZoranAvramovic

DEMOCRATICEXPANSIONISMAND
PROBLEMOFFREEDOM

Summary
In work are analyzed con tem po rary pro ces ses of pro pa ga tion 

(im po sing) by le a ding We stern co un tri es and In ter na ti o nal Or ga ni za-
ti ons. Ide o lo gi cal and po li ti cal shift of at ten tion from the in ner to the 
in ter na ti o nal is sue of de moc racy sug gests the as sump tion that the fi eld 
of ide as, va lu es and know led ge abo ut de moc racy is sa tu ra ted and that 
it is a ti me to start with its prac ti cal uni ver sa li za tion. In the first part of 
ar tic le are con si de red mo da li ti es of de moc ra tic ex pan si o nism. Be si des 
Or ga ni za tion of UN and ot her in ter na ti o nal or ga ni za ti ons in the spread 
of de moc racy by all me ans are in vol ved go vern ments of We stern co un-
tri es, me dia, NGOs, and pro mi nent fi gu res. Al so is con ce ded the ro le 
of in tra-calls to fo re ign co un tri es to de moc ra ti ze so ci ety. The third part 
analyzes the fre e dom as a con sti tu ent of de moc racy. But what hap pens 
to fre e dom when it gets to its own de moc ra tic re a li za tion? It pre ser ves 
de moc racy but al so runs in to so met hing new? Is this so met hing new in 
spread of de moc racy over its own bor ders? This qu e sti on re ma ins open.
Key words: de moc racy, fre e dom, in ter na ti o nal re la ti ons, OUN
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Resume
When all of the se tro u bles with fre e dom in de moc racy - a va lid 

cho i ce, a real pos si bi lity, fe a si bi lity, fe ar – are tran sfer red from in ner-
sta te to in ter-sta te fi eld, and de moc racy is im po sed to un de moc ra tic or 
an ti-de moc ra tic co un tri es, what kind of ef fects can be ex pec ted. Can 
the ex pan si on of de moc racy that ig no res the se in ner-de moc ra tic con-
tra dic ti ons and plots be suc cessful? Espe ci ally if de moc racy is ex por-
ted by mi li tary for ce. The se qu e sti ons can be an swe red only if un der 
vi si ble rhe to ri cal de si re to li be ra te ot her pe o ples from dic ta tor ship and 
so mew he re of a un de si ra ble go vern ments from the stand po int of the 
go vern ment of the most de ve lo ped de moc ra ci es, so, if we find the la-
tent and, abo ve all, eco no mic and ge o po li ti cal in ten ti ons. The se kind of 
in te rests are of ten de ci si ve, but for the va ri o us stra tums of pu blic, the 
story of de moc racy for un free na ti ons, of ten acts li ke an ana est he sia. 
In ad di tion, it is im pos si ble for a de moc ra tic sta te with a wor ldwi de 
mis sion to ne u tra li ze in ter nal pro blems with the fre e dom in new „de-
moc ra tic“ co un tri es aro und the world. Fre e dom is re stless, espe ci ally in 
de moc ra tic systems. It will be in te re sting for so cial sci en tists to analyze 
and in ter pret the ca u ses and con se qu en ces of con tem po rary de moc ra tic 
ex pan si o nism.

* Овај рад је примљен 5. јануара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.
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