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СЛУЧАЈСРБИЈЕ

Сажетак
Анализатокауспостављањастраначкогисиндикал
ногплурализма,каоимеђусобниходносасиндикатаи
политичких странака у земљама транзиције указује
нанекезаједничкеименитељеовогпроцеса.Пресве
га,свеземљетранзицијесу,каоиудругимобластима
иаспектимаполитичких,економскихисоцијалнихре
формиинаовомплану,увећојилимањојмерикопира
леискустваипраксуодносасиндикатаиполитичких
странака развијених земаља. Међутим, управо сло
женостиизузетнаосетљивостовогпроцесајевеома
јасно,умногимтачкаманапојавнојравни,потврди
лаиупозориладасеисторијанепонавља,односнода
копирањетакосложенихиконфликтнихдруштвених
процесаиодноса,каоштосуодносисиндикатаипо
литичкихстранаканијемогуће,јерреалнисадржаји
дометиовихпроцесазависеодстварнихреформских
капацитета и реалне друштвене моћи синдиката и
политичкихстранака.Топроистичеизнеспорногис
кустваданасразвијенихдемократскихземаља,према
комесуполитичкестранкеисиндикати,кључнипо
кретачиполитичкогживотадруштва.Тозначи,што
јепотврдилоискуствонеуспешнихземаљатранзици
је,дасусиндикатииполитичкестранкекојенисуима
лепотребнудруштвенумоћ,уместодабудумоторна
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снагапроменаисамипостализаробљенициогранича
вајућег,недемократскогдруштвеногокружења.
Кључне речи: синдикати, политичке странке, поли
тичкиплурализам,социјалнадемократија,транзици
ја,друштвенамоћ,људскаправа,индустријскиисо
цијалниконфликти.

УВОДНЕНАПОМЕНЕ

По сто је раз ли чи та ста но ви шта о то ме да ли се исто ри ја по на-
вља. Не спор но је, ме ђу тим, да се у са вре ме ном до бу мно га пи та ња 
по ста вља ју на но ви на чин. Са ма чи ње ни ца да се ова пи та ња ја вља-
ју у раз ли чи тим вре мен ским пе ри о ди ма, или су при сут на у кон ти-
ну и те ту, на нај кон крет ни ји на чин го во ри о зна ча ју и сло же но сти 
ових пи та ња. Јед но од та квих пи та ња је пи та ње од но са син ди ка та 
и по ли ти ке, а је дан од спе ци фич них аспе ка та овог пи та ња је од нос 
син ди ка та и по ли тич ких стра на ка. 

По сма тра ју ћи на ста нак, ток и раз вој син ди кал ног по кре та 
у вре мен ској ди мен зи ји, мо же се уочи ти да је по ли тич ки аспект 
син ди кал не бор бе, од но сно уче шће и ути цај син ди ка та у по ли тич-
ком жи во ту дру штва трај но при сут но од пр вих ко ра ка син ди кал-
но ор га ни зо ва ног рад ни штва. Дру гим ре чи ма, од оног пре лом ног 
мо мен та ка да је ме ђу при пад ни ци ма све та ра да по че ла да са зре ва 
свест о то ме да са мо за јед нич ком сна гом мо гу за шти ти ти сво је ин-
те ре се и пра ва и ка да на осно ву тог са зна ња по чи њу да се удру жу ју 
у син ди ка те, отва ра се и пи та ње по ли тич ке функ ци је син ди ка та. 
У при лог то ме го во ри и чи ње ни ца да син ди кал на бор ба за по чи-
ње и де це ни ја ма је усме ре на на пра во за по сле них да се сло бод но 
син ди кал но ор га ни зу ју. Не спор но је при то ме да је пи та ње сло бо-
де син ди кал ног ор га ни зо ва ња не раз двој ни део кор пу са основ них 
људ ских еко ном ских, по ли тич ких и со ци јал них пра ва, а то зна чи 
да је реч о по ли тич ком пи та њу – par–exe lan ce. Пра те ћи ток бор бе 
рад ни штва за сло бо ду син ди кал ног ор га ни зо ва ња, ко ја је у ве ли кој 
ме ри обе ле жи ла цео де вет на е сти век, мо же се уочи ти да је она, по 
пра ви лу, те кла па ра лел но са бор бом за основ но по ли тич ко пра во 
– оп ште пра во гла са. Го то во да ни је по треб но по себ но до ка зи ва ти 
функ ци о нал ну по ве за ност ова два пра ва – она је ви дљи ва на по јав-
ној рав ни. 1)

1) З. Сто јиљ ко вић: „Син ди кат: основ не од ред ни це“, Син ди кал на шко ла УГС „Не за ви-
сност“, Бе о град 1996.
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Да нас, ка да сло бо да син ди кал ног ор га ни зо ва ња и оп ште пра во 
гла са спа да ју у не спор не, оп ште при хва ће не ци ви ли за циј ске те ко-
ви не са вре ме ног до ба, али и те ко ви не син ди кал не бор бе, од но сно 
по ра ста дру штве не мо ћи син ди кал но ор га ни зо ва ног рад ни штва, 
ја сно је да сло бо да син ди кал ног ор га ни зо ва ња пред ста вља пред-
у слов свих дру гих еко ном ских, рад них и со ци јал них пра ва, ко ја 
се мо гу оства ри ва ти са мо у це ли ни. Мо же се ре ћи – да ни је би-
ло сло бо де син ди кал ног ор га ни зо ва ња, ко ја је по свом ка рак те ру и 
по ли тич ка сло бо да – не би би ло ни дру гих рад них, еко ном ских и 
со ци јал них пра ва. 

Син ди кал на бор ба је увек – екс пли цит но или им пли цит но об-
у хва та ла и по ли тич ке ци ље ве. На рав но, у раз ли чи тим фа за ма син-
ди кал не бор бе по ли тич ки ци ље ви су би ли у раз ли чи тој ме ри за сту-
пље ни, и у раз ли чи тој ме ри ви дљи ви и пре по зна тљи ви на по јав ној 
рав ни. Бор ба син ди ка та за пра во на штрајк, за пра во на ко лек тив но 
пре го ва ра ње, рад но и со ци јал но за ко но дав ство, за со ци јал но парт-
нер ство, за ја сно де фи ни са ње ме ђу соб них од но са, пра ва и оба ве за 
син ди ка та, по сло да ва ца и по ли тич ких вла сти, у крај њој ли ни ји је 
и бор ба за дру га чи је по ли тич ко уре ђе ње дру штва.2) 

Са вре ме но до ба ка рак те ри стич но је по ди на мич ном по ме ра њу 
те жи шта син ди кал не бор бе са кла сич них ре ван ди ка тив них, ка пи-
та њи ма стра те ги је со ци јал но – еко ном ског и тех но ло шког раз во ја 
дру штва, ко ја су у сво јој осно ви по ли тич ка пи та ња. То је у ве ли-
кој ме ри усло вље но про ме ње ном уло гом др жа ве, ко ја има све ве ћу 
уло гу и ути цај у еко ном ском жи во ту дру штва. По ста ло је ја сно да 
се син ди кал на бор ба у про ме ње ним дру штве ним окол но сти ма не 
мо же за др жа ти ис кљу чи во на кла сич ним, ре ван ди ка тив ним зах те-
ви ма (за ра де, ду жи на рад ног да на, усло ви ра да и тсл.), јер би то у 
ве ли кој ме ри зна чи ло при хва та ње су о ча ва ња са по сле ди ца ма за-
кон ске ре гу ла ти ве и ме ра еко ном ске по ли ти ке. То је усло ви ло и 
су штин ске про ме не у ор га ни зо ва њу, на чи ну ор га ни зо ва ња и стра-
те ги ја ма син ди ка та.3) 

Ана ли за син ди кал не бор бе у вре мен ској ди мен зи ји по твр ђу-
је да је про ме на дру штве них окол но сти, ста вља ла син ди ка те пред 
но ве све сло же ни је иза зо ве, на ко је су син ди ка ти мо гли успе шно 
да од го во ре са мо раз ли чи тим об ли ци ма укљу чи ва ња у по ли тич ки 
2) K. Grint: „The So ci o logy of work“, Po lity Press, Cam brid ge, UK, 2003
3) Д. Ма рин ко вић „Ин ду стриј ски од но си“, „Ме га тренд“ Уни вер зи тет при ме ње них на у ка, 

Бе о град, 2006
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жи вот дру штва, од но сно ути ца јем на ак те ре про це са по ли тич ког 
од лу чи ва ња. У сво јој исто ри ји то син ди ка ти чи не на раз ли чи те на-
чи не – кла сич ним ме ха ни зми ма син ди кал не бор бе – укљу чу ју ћи 
и оне нај ра ди кал ни је, као што су про те сти, де мон стра ци је, штрај-
ко ви, кроз фор мал не и не фор мал не об ли ке ути ца ја на по ли тич ке 
вла сти и ак те ре по ли тич ког жи во та дру штва. Је дан од пре лом них 
мо ме на та у овом про це су је фор ми ра ње по ли тич ких стра на ка од 
стра не син ди ка та. Исто ри ја и са вре ме на прак са по ка зу ју да на тај 
на чин син ди ка ти ни су до би ли трај не, а по го то ву не ве чи те по ли-
тич ке са ве зни ке. Зву чи ци нич но, али је чи ње ни ца да је ова функ-
ци о нал на и про грам ска ве за би ла нај ста бил ни ја и нај трај ни ја у ко-
му ни стич ким пар ти ја ма и јед но пар тиј ским си сте ми ма. Ме ђу тим, 
ов де су ства ри кре ну ле у обр ну том сме ру, та ко што су пар ти је, од-
но сно њи хо ви вр хо ви ус по ста ви ли ап со лут ну до ми на ци ју и кон-
тро лу над син ди ка ти ма. Исти ни за во љу, и у зе мља ма ви ше стра-
нач ке пар ла мен тар не де мо кра ти је ис ку ства су раз ли чи та и кре ћу 
се од ви со ког сте пе на про грам ске и функ ци о нал не по ве за но сти 
пар ти ја и син ди ка та, до то га да се де ло ва ње по ли тич ких пар ти ја, 
во ђе но праг ма тич ним по ли тич ким ин те ре си ма и на сто ја њем да се 
при до би ју и дру ги де ло ви би рач ког те ла бит но раз ли ку је од ци ље-
ва и ин те ре са син ди ка та. Ова кви тур бу лент ни од но си син ди ка та и 
пол тич ких стра на ка ко је су син ди ка ти осно ва ли до ве ли су до то га 
да син ди ка ти има ју све ма њи ути цај на по на ша ње и од лу ку сво јих 
чла но ва као би ра ча. 

Опи са ни про це си и ис ку ства ис по љи ли су се кроз спе ци фич не 
по јав не об ли ке и у од но си ма син ди ка та и по ли тич ких стра на ка у 
зе мља ма тран зи ци је.4)

ТРАНЗИЦИЈА,СИНДИКАТИ,ПОЛИТИЧКЕСТРАНКЕ

Ако се у про це су тра ни зи ци је у зе мља ма Цен трал не и Ју го и-
сточ не Евро пе тра же за јед нич ки име ни те љи, он да се сва ка ко је-
дан од њих на ла зи у чи ње ни ци да су се све ове зе мље су о чи ле са 
пи та њем ус по ста вља ња но вих прин ци па, са др жа ја и об ли ка ме ђу-
соб них од но са син ди ка та и по ли тич ких стра на ка. У знат ном бро ју 
ових зе ма ља по ме ну та пи та ња из би ла су на по вр ши ну на из ра зи то 
тур бу лен тан, про тив ре чан и кон флик тан на чин. Иако је на пр ви по-
глед би ло ја сно и не спор но да се ови од но си мо ра ју ус по ста вља ти 
4) J. Wad ding ton, R. Hof fman: „Tra de uni ons in Euro pe – Fa cing chal len ges and se ar ching for 

so lu ti ons“, ETUI, Brus sels, 2003.
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на су штин ски но ви на чин при ме њен но вим дру штве ним окол но-
сти ма, ни је дан, ни дру ги парт нер, ни по ли тич ке стран ке, ни син-
ди ка ти, ни су се та ко ла ко осло ба ђа ли на сле ђа про шло сти. 

 Упо ре ђу ју ћи про це се ус по ста вља ња од но са син ди ка та у зе-
мља ма тран зи ци је и у де мо крат ским, еко ном ски раз ви је ним зе-
мља ма за пад не Евро пе, мо же се уочи ти да ови про це си има ју ка ко 
за јед нич ке име ни те ље, та ко и зна чај не раз ли ке. Ка да је реч о раз-
ли ка ма, већ на по јав ној рав ни уоч љи ва је раз ли ка у вре мен ској ди-
мен зи ји. На и ме, про цес ус по ста вља ња да на шњих од но са син ди ка-
та и по ли тич ких стра на ка у раз ви је ним зе мља ма, те као је у ду гом 
вре мен ском про це су, бе ле же ћи и успо не и па до ве. С дру ге стра не, 
овај про цес је у зе мља ма тран зи ци је тра јао знат но кра ће и то је 
сва ка ко ути ца ло на ви сок сте пен кон фликт но сти и тур бу лент но сти 
овог про це са, а ко нач но и на ње го ве објек тив не до ме те. 5)

По ред то га, од но си син ди ка та и по ли тич ких стра на ка у про це-
су тран зи ци је су би ли са мо је дан од про бле ма са ко ји ма су се су о ча-
ва ла ова два ак те ра. На и ме, тран зи ци ја је за по че ла, на сил ним или 
мир ним ру ше њем по ли тич ког уре ђе ња ко му ни стич ког дру штва и 
отва ра њем про це са ус по ста вља ња но вог по ли тич ког си сте ма, на 
су штин ски раз ли чи тим осно ва ма. Ме њао се и са др жај по ли тич ког 
жи во та дру штва, на чин ор га ни зо ва ња по је ди них ак те ра, прин ци-
пи њи хо вих ме ђу соб них од но са. Ис ку ство зе ма ља тран зи ци је по-
твр ђу је да су те укуп не про ме не у по ли тич ком жи во ту дру штва, 
пред ста вља ле основ ни оквир и од лу чу ју ће ути ца ле на ка рак тер и 
са др жај од но са син ди ка та и по ли тич ких стра на ка.

На овом пла ну, у су шти ни је по твр ђе на јед на за ко ни тост про-
це са тран зи ци је, а то је функ ци о нал на по ве за ност и ме ђу за ви сност 
де мо кра тич но сти и успе шно сти про це са тран зи ци је. На и ме, у 
оној ме ри у ко јој је по ли тич ки жи вот дру штва био де мо крат ски, у 
оној ме ри у ко јој су си сте мат ски, трај но из гра ђи ва ње и ја ча ле де-
мо крат ске ин сти ту ци је и ме ха ни зми, у тој ме ри су ус по ста вља ни 
и де мо крат ски од но си из ме ђу син ди ка та и по ли тич ких стра на ка. 
Де мо крат ски дру штве ни од но си, у зе мља ма у ко ји ма су ус по ста-
вља ни, пред ста вља ли су по вољ но дру штве но окру же ње за раз вој 
де мо крат ских син ди ка та, за ја ча ње њи хо ве дру штве не мо ћи и ути-
ца ја, што је омо гу ћа ва ло да се у ве ћој ме ри ис по љи и оства ри је дан 
од основ них ци ље ва и ин те ре са син ди кал не бор бе – да дру штво 
у це ли ни бу де де мо крат ско. С дру ге стра не, у зе мља ма тран зи ци-
5)  Е. Хеј вуд : „По ли ти ка“, „Клио“, Бе о град 2004.



- 44 -

СИНИДИКАТИИПОЛИТИЧКЕСТРАНКЕУТРАНЗИЦИЈИДаркоМаринковић

је у ко ји ма су де мо крат ски про це си спо ри је те кли, у ко ји ма ни су 
ус по ста вље не, или су оста ле у по во ју де мо крат ске ин сти ту ци је и 
син ди ка ти су оста ли не де мо крат ски и на мар ги на ма дру штве них 
зби ва ња. Реч је о оним зе мља ма у ко ји ма су ре зул та ти тран зи ци-
је да ле ко од оче ки ва них. Дру гим ре чи ма, про цес де мо кра ти за ци је 
дру штва и про цес де мо кра ти за ци је син ди ка та мо ра ју те ћи па ра-
лел но и са мо та ко мо гу да ти же ље ни ре зул тат. 

Ру ше ње по ли тич ких си сте ма уте ме ље них на прак тич но нео-
гра ни че ној вла да ви ни јед не пар ти је, што је у прак си нај че шће зна-
чи ло на не кон тро ли са ној вла сти вр ха те пар ти је, ни је ауто мат ски 
зна чи ло осло ба ђа ње од не га тив ног на сле ђа про шло сти. На про тив, 
на сле ђе про шло сти, оли че но у си сте му вред но сти, по на ша њу, на-
чи ну до но ше ња и спро во ђе ња ста во ва бит но је ути ца ло на по на ша-
ње, ста во ве и ме ђу соб не од но се син ди ка та и по ли тич ких стра на ка. 
У том по гле ду основ ни про це си об у хва ти ли су два аспек та. Је дан 
од ових аспе ка та од но сио се на ак те ре по ли тич ке и син ди кал не 
сце не из јед но пар тиј ског си сте ма. Пре све га, они су би ли је дан од 
основ них ак те ра ин ду стриј ских, со ци јал них и по ли тич ких кон-
фли ка та и по де ла, ко ји су обе ле жи ли, по чет ни, нај кон флик ти ни ји 
део тран зи ци је. Пре ма њи ма, као но си о ци ма по ли тич ке вла сти и 
ста рог си сте ма би ло је усме ре но гра ђан ско и рад нич ко не за до вољ-
ство. Као што је по зна то, ова по чет на фа за тран зи ци је, ко ја је те-
кла са раз ли чи тим сте пе ном ра ди ка ли за ци је, за вр ше на је па дом са 
вла сти до та да вла да ју ћих ко му ни стич ких пар ти ја, као и про ме ном 
по зи ци је, или уру ша ва њем прет ход них син ди кал них струк ту ра.6) 

Ме ђу тим, то ни је ауто мат ски зна чи ло и трај ни од ла зак са по-
ли тич ке и син ди кал не сце не. Ове, до та да вла да ју ће пар ти је и син-
ди ка ти, по пр ви пут у свом по сто ја њу су о чи ли су се са ис ку ше њи-
ма опо зи ци о ног де ло ва ња. У по ме ну тим пар ти ја ма и син ди ка ти ма 
отва ра се про цес њи хо ве иде о ло шке, про грам ске и ор га ни за ци о не 
тран сфор ма ци је, од но сно при ла го ђа ва ња но вим дру штве ним окол-
но сти ма. Овај про цес, те као је раз ли чи том ди на ми ком, имао раз ли-
чи те са др жа је и ре зул ти рао је раз ли чи тим ефек ти ма. Не ке од ових 
пар ти ја су по сле из ве сног вре ме на ус пе ле да за до би ју по ве ре ње 
знат ног де ла би рач ког те ла и да по но во уче ству ју у вла сти.

Исто вре ме но, ства ра ју се фор мал но-прав ни и ин сти ту ци о нал-
ни усло ви и осни ва ју се но ве по ли тич ке стран ке раз ли чи тих ори-
6)  Љ. Ма џар: „The chal len ge of glo ba li sa tion in the ti mes of chan ge – re flec ti ons of in tri gu-

ing bo ok“, Збор ник, Гло ба ли за ци ја и тран зи ци ја, Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 
2001.
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јен та ци ја, од но сно ства ра се по ли тич ки плу ра ли зам као су штин-
ски но ви ам би јент у ко ме се од ви ја по ли тич ки жи вот дру штва.

Исто та ко, ор га ни за ци о но, про грам ски и у дру гим аспек ти ма 
ре фор ми шу се ста ри син ди ка ти, при ла го ђа ва ју ћи се но вим дру-
штве ним окол но сти ма, а пре све га са чи ње ни ци да ви ше не ма ју 
мо но пол на син ди кал ни жи вот. За хва љу ју ћи ор га ни за ци о ној и ма-
те ри јал ној ин фра струк ту ри, али и спо соб но сти при ла го ђа ва ња, 
„ста ри син ди ка ти“, по сле кри зе са ко јом су, као и бив ше вла да ју ће 
ко му ни стич ке пар ти је би ли су о че ни на по чет ку про це са тран зи-
ци је, не са мо да су пре жи ве ли, већ су, у знат ном бро ју слу ча је ва 
ус пе ли да се опо ра ве и по но во за у зму зна чај ну или до ми нант ну 
по зи ци ју у син ди кал ном жи во ту ових дру шта ва. 

Па ра лел но са тим на ста ју но ви син ди ка ти, ко ји већ у сво јим 
на зи ви ма ис ти чу раз ли ку у од но су на до та да шњу кон цеп ци ју и 
прак су син ди ка та. Но ви син ди ка ти на ста ју као из раз не по ве ре ња 
и не за до вољ ства ра дом „ста рих“ син ди ка та, што по твр ђу је чи ње-
ни ца да се њи хо во члан ство ре гру ту је из ре до ва за по сле них, ко ји 
су прет ход но на пу сти ли члан ство прет ход них ре жим ских син ди-
ка та.7) Ка сни је ис ку ство је, ме ђу тим, по твр ди ло да „ре жим ски син-
ди ка ти“ ни су са мо бо лест јед но пар тиј ских по ли тич ких си сте ма. 
Прак са је та ко ђе по ка за ла да сло бо да син ди кал ног ор га ни зо ва ња, 
ис по ље на кроз син ди кал ни плу ра ли зам, од но сно по сто ја ње ве ћег 
бро ја син ди ка та, не зна чи ауто мат ски по раст дру штве не мо ћи син-
ди ка та. 

Ана ли за то ка ус по ста вља ња стра нач ког и син ди кал ног плу ра-
ли зма, као и ме ђу соб них од но са син ди ка та и по ли тич ких стра на ка 
у зе мља ма тран зи ци је ука зу је на не ке за јед нич ке име ни те ље овог 
про це са. Пре све га, све зе мље тран зи ци је су, као и у дру гим обла-
сти ма и аспек ти ма по ли тич ких, еко ном ских и со ци јал них ре фор ми 
и на овом пла ну, у ве ћој или ма њој ме ри ко пи ра ле ис ку ства и прак-
су од но са син ди ка та и по ли тич ких стра на ка раз ви је них зе ма ља. 
Ме ђу тим, упра во сло же ност и из у зет на осе тљи вост овог про це са 
је ве о ма ја сно, у мно гим тач ка ма на по јав ној рав ни, по твр ди ла и 
упо зо ри ла да се исто ри ја не по на вља, од но сно да ко пи ра ње та ко 
сло же них и кон фликт них дру штве них про це са и од но са, као што 
су од но си син ди ка та и по ли тич ких стра на ка ни је мо гу ће, јер ре ал-
ни са др жај и до ме ти ових про це са за ви се од ствар них ре форм ских 
7) „Dis ta bi lity and em ployment in Cen tral and Eastern Euro pean co un tri es“, ILO CE ET, Bu da-

pest 1994
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ка па ци те та и ре ал не дру штве не мо ћи син ди ка та и по ли тич ких 
стра на ка. То про ис ти че из не спор ног ис ку ства да нас раз ви је них 
де мо крат ских зе ма ља, пре ма ко ме су по ли тич ке стран ке и син ди ка-
ти, кључ ни по кре та чи по ли тич ког жи во та дру штва. То зна чи, што 
је по твр ди ло ис ку ство не у спе шних зе ма ља тран зи ци је, да су син-
ди ка ти и по ли тич ке стран ке ко је ни су има ле по треб ну дру штве ну 
моћ, уме сто да бу ду мо тор на сна га про ме на и са ми по ста ли за ро-
бље ни ци огра ни ча ва ју ћег, не де мо крат ског дру штве ног окру же ња. 

Од нос син ди ка та и по ли тич ких стра на ка у зе мља ма тран зи-
ци је у осно ви је био од ре ђен са др жа јем по ли тич ког жи во та. То 
дру гим ре чи ма зна чи да су се и син ди ка ти и по ли тич ке стран ке 
усме ри ли на пи та ња еко ном ских и со ци јал них ре фор ми, од но сно 
да је тран зи ци ја по ста ла осно ви са др жај ак тив но сти и ме ђу соб них 
од но са син ди ка та и по ли тич ких стра на ка. Ка да се кон ста ту је да је 
тран зи ци ја би ла кључ ни са др жај по ли тич ког жи во та и од но са син-
ди ка та и по ли тич ких стра на ка, од мах тре ба до да ти чи ње ни цу да је 
тран зи ци ја, од но сно про цес по ли тич ких, еко ном ских и со ци јал них 
ре фор ми ко је она об у хва та у свим зе мља ма био сло жен, про ти ву-
ре чан и кон флик тан про цес. По себ но је би ла кон фликт на по чет на 
фа за тран зи ци је, у ко јој су уво ђе ни ме ха ни зми и ин сти ту ци је тр-
жи шне при вре де, ме ња на вла снич ка и укуп на еко ном ска струк ту ра 
дру штва. То је усло ви ло да су и од но си ме ђу ак те ри ма по ли тич-
ког жи во та, па и од но си из ме ђу син ди ка та и по ли тич ких стра на ка 
би ли из ра зи то кон фликт ни. Кључ ни пред мет кон фли ка та и по де ла 
би ли су кон цеп ци ја, пу те ви и со ци јал на це на тран зи ци је и ње ног 
кључ ног де ла про це са при ва ти за ци је.8) При то ме тре ба има ти у ви-
ду да је нај ве ћи део со ци јал не це не тран зи ци је у свим зе мља ма 
пао на те рет при пад ни ка све та ра да. У том по гле ду про це си су се 
кре та ли у два су прот на сме ра. У јед ном бро ју зе ма ља по ли тич ке 
и син ди кал не ели те оста ле су трај но су ко бље не и по де ље не, али 
у су шти ни без ја сне ви зи је еко ном ских и дру штве них ре фор ми. У 
овим зе мља ма тран зи ци ја се од ви ја ла спо ро, не це ло ви то, уз огром-
ну, или тач ни је ре че но со ци јал но не из др жљи ву це ну тран зи ци је за 
огром ну ве ћи ну ста нов ни штва. С дру ге стра не, успе шне зе мље 
тран зи ци је свој успех, у ве ли кој ме ри ду гу ју чи ње ни ци да су по ли-
тич ке стран ке, син ди ка ти, као и дру ги ре ле вант ни ак те ри по ли тич-
ког жи во та дру штва, по сти гли со ци јал ни кон цен зус о пу те ви ма и 
8) М. Аран да рен ко: „При ва ти за ци ја, тр жи ште ра да и син ди ка ти“, у Збор ни ку „Уло га син-

ди ка та у упро це су при ва ти за ци је“, Цен тар за обра зо ва ње и ис тра жи ва ња УГС „Не за-
ви сност“, 1999
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со ци јал ној це ни тран зи ци је, као и рас по де ли те со ци јал не це не на 
све дру штве не сло је ве у скла ду са еко ном ском сна гом по је ди них 
дру штве них сло је ва и на че ли ма со ци јал не прав де и со ли дар но сти. 

СИНДИКАТИИПОЛИТИЧКЕСТРАНКЕУСРБИЈИ
СУОЧАВАЊЕСАНАСЛЕЂЕМПРОШЛОСТИ

Про цес тран зи ци је у Ср би ји, као и у дру гим зе мља ма Цен-
трал не и Ју го и сточ не Евро пе, био је пра ћен сна жним тур бу лен-
ци ја ма, кон флик ти ма и про тив реч но сти ма на син ди кал ној и по-
ли тич кој сце ни. Као са став ни део про це са тран зи ци је, до шло је 
до пре ком по но ва ња струк ту ре и од но са ак те ра по ли тич ког и син-
ди кал ног жи во та. Сва ка ко је кључ на про ме на ко ја је од лу чу ју ће 
ути ца ла на ток и са др жај ве ћи не дру гих про ме на ус по ста вља ње 
по ли тич ког и син ди кал ног плу ра ли зма. Исто та ко, не спор на је ме-
ђу за ви сност про ме на на син ди кал ној и по ли тич кој сце ни, са укуп-
ним про ме на ма у дру штву, бу ду ћи да су ове про ме не би ле са став ни 
део тран зи ци је. Укуп на ма те ри јал на, по ли тич ка и дру га огра ни че-
ња про це са тран зи ци је, огра ни ча ва ју ће су де ло ва ла и на раз вој и 
ус по ста вља ња од но са из ме ђу син ди ка та и по ли тич ких стра на ка, 
при ме ре них но вим дру штве ним окол но сти ма и по тре ба ма. При то-
ме, нео п ход но је до да ти да се тај не га тив ни ефе кат уве ћао због то га 
што тран зи ци ја тра жи дру штве но моћ не, де мо крат ске син ди ка те и 
по ли тич ке стран ке, са ја сно де фи ни са ном по ли тич ком и раз вој ном 
стра те ги јом. 

Ме ђу тим, про цес раз во ја но вих син ди ка та и но вих по ли тич-
ких стра на ка, од но сно син ди кал ног и по ли тич ког плу ра ли зма у 
Ср би ји, имао је и број на спе ци фич на обе леж ја, или пре ци зни је 
ре че но огра ни че ња, ко ја су би ла усло вље на спе ци фич ним то ком 
тран зи ци је у Ср би ји. 

Основ на спе ци фич ност, од но сно огра ни ча ва ју ћи фак тор на ла-
зи се у чи ње ни ци да је ве о ма бр зо по сле пр вих ко ра ка тран зи ци је 
ко ји су учи ње ни у свим зе мља ма Цен трал не и Ју го и сточ не Евро пе 
по сле ру ше ња Бер лин ског зи да, у Ср би ји, од но сно та да Ју го сла-
ви ји, тран зи ци ја на сил но пре ки ну та. Уме сто по ли тич ких, еко ном-
ских и со ци јал них ре фор ми, ко је су, са ве ћим или ма њим успе хом 
отво ре не у дру гим зе мља ма, у Ср би ји за по чи ње по раст на ци о на-
ли зма, рат на по ли ти ка, ра то ви и рас пад зе мље, ко ји су гра ђа ни ма 
до не ли по ра жа ва ју ће по сле ди це. У усло ви ма ра то ва и на ци о на ли-
зма, по ло жај син ди ка та и све та ра да па да на сво је нај ни же гра не. 
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Тран зи ци ја у Ср би ји је на сил но пре ки ну та и та кво ста ње тра ја ло је 
чи та ву јед ну де це ни ју.9) 

Ана ли зи ра ју ћи овај, сва ка ко нај те жи пе ри од са вре ме не исто-
ри је Ср би је, ана ли ти чар Сло бо дан Ан то нић оце њу је да је Сло бо-
дан Ми ло ше вић био је ди ни ли дер бив ших ко му ни стич ких зе ма ља 
ко ји се усу дио да ре струк ту и ра ко му ни зам, ста вља ју ћи му ма ску 
па три о ти зма и на ци о на ли зма. 

Уме сто мо рал но – по ли тич ке по доб но сти у вре ме јед но пар тиј-
ског си сте ма, ус по ста вља се на ци о нал на по доб ност.10) О том на-
глом по ме ра њу те жи шта по ли тич ког жи во та са еко ном ских и со ци-
јал них на на ци о нал на пи та ња и про ме ни све сти рад ни ка и гра ђа на 
ви дљи во све до чи сле де ћи до га ђај са по чет ка про це са тран зи ци је. 
На и ме, дру штве на кри за се све ви ше за хук та ва ла, а нај ве ћу це ну 
пла ћа ли су при пад ни ци све та ра да, кроз по раст не за по сле но сти, 
пад за ра да и стан дар да. То је до ве ло до по ра ста рад нич ког не за-
до вољ ства и све че шће при бе га ва ње штрај ко ви ма, улич ним про-
те сти ма и дру гим ра ди кал ним об ли ци ма син ди кал не бор бе. Је дан 
од нај ма сов ни јих про те ста од и грао се у ју ну 1990. го ди не, ка да је 
пре ко 30000 рад ни ка Ра ко ви це – та да ве ли ког ин ду стриј ског ба се-
на у про тест ном мар шу до шло пред Скуп шти ну Ју го сла ви је. На 
њи хов зах тев обра тио им се и Сло бо дан Ми ло ше вић, ко ји је свој 
чу ве ни го вор за вр шио ре чи ма „А сад сви на сво је рад не за дат ке“.11) 
Ана ли ти ча ри тих до га ђа ја сла жу се у оце ни да је Сло бо дан Ми ло-
ше вић та да не за до вољ не рад ни ке, ко ји су до шли да тра же по сао 
и при стој не за ра де, сво јим го во ром пре тво рио у по слу шне Ср бе, 
од но сно да је тај до га ђај био је дан од те ме ља ње го ве на ци о на ли-
стич ке ма ни пу ла ци је. 

Пе ри од вла да ви не Сло бо да на Ми ло ше ви ћа обе ле жи ла је бор-
ба за син ди кал не сло бо де и пра ва. Иако је фор мал но ус по ста вљен 
син ди кал ни плу ра ли зам, у су шти ни се за др жа ва ју кључ не од ред-
ни це од но са и прак се из прет ход ног пе ри о да. За ко ном о ра ду, ус-
по ста вља се тзв „ве ћин ски син ди кат“, и тај ста тус до би ја, до та да 
је ди ни Са вез син ди ка та Ср би је. Овај син ди кат оста је „др жав ни 
син ди кат“, пру жа ју ћи по др шку по ли ти ци ре жи ма, за шта је до-
би јао чи тав низ бе не фи ци ја. Власт, фак тич ки при зна је са мо овај 
9) С. Ан то нић, М. Јо ва но вић, Д. Ма рин ко вић : „Ср би ја из ме ђу по пу ли зма и де мо кра ти је“, 

Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1993
10) С. Ан то нић „О ка рак те ру вла сти Сло бо да на Ми ло ше ви ћа“, Ин сти тут за по ли тич ке сту-

ди је, Бе о град 1996
11) До ку мен та ци ја УГС „Не за ви сност“
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син ди кат, док су сви оста ли, но во о сно ва ни син ди ка ти, из ло же ни 
про го ну и раз ли чи тим ви до ви ма кр ше ња људ ских и син ди кал-
них сло бо да и пра ва. У овом пе ри о ду те жи ште по ли тич ког жи во та 
оста је на на ци о нал ним, тзв „па три от ским пи та њи ма“, док еко ном-
ска и со ци јал на пи та ња оста ју мар ги на ли зо ва на. У ову зам ку су, 
не што под при ти ском окол но сти, а не што иду ћи ли ни јом ма њег 
от по ра, за па ле и опо зи ци о не по ли тич ке стран ке, та ко да су и њи хо-
ви од но си са син ди ка ти ма, пре све га оним но во фор ми ра ним, би ли 
да ле ко од за до во ља ва ју ћих.

По сма тра но у це ли ни, вла да ју ћа Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср-
би је у су шти ни на ста вља прак су из јед но пар тиј ског си сте ма, фа-
во ри зо ва ња, или тач ни је ре че но фак тич ког при зна ва ња по сто ја ња 
са мо јед ног син ди ка та, ко ји за уз врат, сле по и не кри тич ки по др жа-
ва по ли ти ку ре жи ма, без об зи ра што је она би ла по ра зна за рад ни-
штво. Власт овај син ди кат при зна је као је ди ног парт не ра у про це-
су ко лек тив ног пре го ва ра ња, а ње го вим ру ко вод стви ма да је раз не 
бе не фи ци је, ку пу ју ћи њи хо ву ло јал ност. 

С дру ге стра не, вла да ју ћа пар ти ја у оба свој ства – и као по-
ли тич ка стран ка и као но си лац вла сти, пре ма свим опо зи ци о ним 
по ли тич ким стран ка ма од но си се крај ње дис кри ми на тор ски, гру бо 
кр ше ћи основ не син ди кал не сло бо де и пра ва и из ла жу ћи чла но-
ве и ак ти ви сте ових син ди ка та раз ли чи тим ви до ви ма при ти са ка и 
про го на. 

Из ра зи то не по вољ не окол но сти, ипак ни су спре чи ле на ста ја-
ње и раз вој но вих, не за ви сних син ди ка та. Овај про цес за по чи ње 
већ кра јем осам де се тих го ди на, та ко што син ди ка ти у по је ди ним 
ве ли ким пред у зе ћи ма, нај пре де мон стра тив но од би ја ју да пла ћа-
ју син ди кал ну чла на ри ну, а за тим се и фор мал но из два ја ју из са-
ста ва Са ве за син ди ка та Ср би је и ства ра ју но ве син ди ка те. На тај 
на чин на ста је и је дан од нај број ни јих и нај у ти цај ни јих син ди ка та 
у јав ним пред у зе ћи ма – Син ди кат Елек тро при вре де Ср би је. Сто-
жер про це са ус по ста вља ња и раз во ја но вих син ди ка та пред ста вља-
ју Ује ди ње ни гран ски син ди ка ти „Не за ви сност“, ко ји су осно ва ни 
1991. го ди не. Пет го ди на ка сни је – 1996. го ди не на ста је још јед на 
кон фе де ра ци ја син ди ка та – Асо ци ја ци ја сло бод них и не за ви сних 
син ди ка та. Исто та ко, у овом пе ри о ду на ста је ве ли ки број син ди-
ка та на ни воу пред у зе ћа – тзв „кућ них син ди ка та“, ко ји због ма лог 
бро ја чла но ва и дру гих огра ни че ња оста ју на мар ги на ма син ди кал-
ног и дру штве ног жи во та. Про цес на ста ја ња но вих син ди ка та је 
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из ра зи то кон флик тан и са још јед ног аспек та - од но си ме ђу но вим 
син ди ка ти ма – су прот но оче ки ва њи ма, из ра зи то су кон фликт ни. 
Уме сто да гра де сво је од но се на но вим осно ва ма и прин ци пи ма 
де мо крат ског син ди кал ног по кре та, гра де ћи сво је про грам ско и 
ак ци о но је дин ство и сво ју дру штве ну моћ у це ли ни, ови син ди ка-
ти че сто ра де јед ни про тив дру гих и не рет ко су ри гид ни ји од по-
сло да ва ца и по ли тич ких вла сти у спре ча ва њу њи хо вог на ста ја ња 
и де ло ва ња. Све то у це ли ни по ра зно де лу је на укуп ну дру штве ну 
моћ син ди ка та, што бит но ути че и на од нос по ли тич ких вла сти и 
по ли тич ких стра на ка, ка ко вла да ју ће, та ко и опо зи ци о них пре ма 
син ди ка ти ма.12)

Од но си из ме ђу „др жав ног“ и но во фор ми ра них син ди ка та, 
на на ци о нал ном ни воу, су све вре ме би ли да ле ко од стан дар да и 
прак се ко ја је на том пла ну већ де це ни ја ма би ла ус по ста вље на у 
раз ви је ним, де мо крат ским зе мља ма Евро пе и све та. Ови од но си 
у су шти ни су би ли не при ја тељ ски, при че му је то не при ја тељ ство 
ве о ма че сто по при ма ло нај ра ди кал ни је об ли ке. Син ди кал на ру ко-
вод ства на на ци о нал ном ни воу су не рет ко, отво ре но или при кри-
ве но спре ча ва ле сво је ор га ни за ци је у пред у зе ћи ма и у ло кал ним 
за јед ни ца ма да са ра ђу ју. 

При то ме је ва жно на гла си ти да је, по ред еко ном ских и со ци-
јал них пи та ња, ко ја пред ста вља ју тра ди ци о нал на под руч ја син ди-
кал не бор бе, кључ но под руч је су ко ба и по де ла ме ђу син ди ка ти ма 
био ди ја ме трал но су прот ни став пре ма рат ној и на ци о на ли стич кој 
по ли ти ци ре жи ма. 

Опи са не не по вољ не окол но сти на по ли тич кој и син ди кал ној 
сце ни не по вољ но су се од ра зи ле и на од но се но во фор ми ра них син-
ди ка та, и та ко ђе но во фор ми ра них опо зи ци о них пар ти ја. Ло гич но 
је и оче ки ва но да ме ђу соб но по де ље ни и су ко бље ни син ди ка ти, 
као и ме ђу соб но по де ље не и су ко бље не по ли тич ке пар ти је, ни су 
ни мо гле из гра ди ти дру га чи је од но се. Дру гим ре чи ма њи хо ви од-
но си би ли су фраг мен тар ни, нај че шће кон фликт ни и са вр ло из ра-
же ним на сто ја њем по ли тич ких стра на ка да син ди ка те ис ко ри сте 
за оства ри ва ње сво јих праг ма тич них, днев но – по ли тич ких ин те-
ре са. Ме ђу њи ма ни је по сто ја ла, ду го роч на, си сте мат ска са рад ња, 
за сно ва на на за јед нич ком при сту пу кључ ним пи та њи ма дру штве не 
стра те ги је. Ка рак те ри стич но је та ко ђе, да у зе мљи у ко јој је де це-
12) Ч. Ан дрић: „Син ди кал на ор га ни зо ва ност у Ср би ји“, у Ми ха и ло вић Срећ ко (ед). „Син-

ди ка ти Ср би је – од су ко ба ка са рад њи“ Бе о град, Fre i drich Ebert Stif tung и Цен тар за 
со ци јал де мо крат ске сту ди је, 2001.
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ни ја ма по сто јао си стем рад нич ког са мо у пра вља ња, ко ји је знат но 
ути цао и на си стем вред но сти, по на ша ње и од но се у про це су тран-
зи ци је, у зе мљи, у ко јој пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња, ве ћи на 
љу ди пре фе ри ра основ не со ци јал-де мо крат ске вред но сти, као што 
су си гур ност за по сле ња, со ци јал на си гур ност, со ли дар ност, што 
по твр ђу је ве ли ки број ем пи риј ских ис тра жи ва ња, ни је фор ми ра-
на по ли тич ка стран ка со ци јал-де мо крат ске ори јен та ци је, ко ја би 
има ле ре ле ван тан ути цај у по ли тич ком жи во ту дру штва, од но сно 
ре ле вант ну по др шку би рач ког те ла. 

СИНДИКАТИИПОЛИТИЧКЕСТРАНКЕУСРБИЈИ
УПРОЦЕСУПОЛИТИЧКИХИДРУШТВЕНИХ

РЕФОРМИ

Ипак, и по ред на ве де них про ти ву реч но сти, по де ла и су ко ба, 
ко је су до ми ни ра ле по ли тич ким жи во том опо зи ци о них стра на ка 
и ал тер на тив них син ди ка та, они су, по сле ви ше од јед не де це ни-
је, ко нач но де фи ни са ли тач ку свог сла га ња, од но сно за јед нич ког 
ин те ре са – ру ше ње вла сти Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. Тач ни је ре че-
но, дру штве не окол но сти су их на те ра ле да се удру же око овог за-
јед нич ког ци ља, ко ји је био пред у слов оства ри ва ња свих дру гих 
њи хо вих ци ље ва. У том про це су три син ди кал не кон фе де ра ци је 
би ра ју раз ли чи те пу те ве. Са вез син ди ка та Ср би је оста је у пе то-
ок то бар ским зби ва њи ма уз власт. На сам дан ма сов них про те ста, 
под при ти ском сто ти на хи ља да де мон стра на та, чи ји је бес, по ред 
оста лог, упу ћен и пре ма ру ко вод ству овог Син ди ка та, пред сед ник 
ССС под но си остав ку.13) 

Асо ци ја ци ја не за ви сних и сло бод них син ди ка та је ди рект но 
ушла на по ли тич ку сце ну, та ко што је по ста ла члан ДОС – Де мо-
крат ске опо зи ци је Ср би је, уче ство вао на пар ла мен тар ним из бо ри-
ма, а пред сед ник овог Син ди ка та је по стао Ми ни стар за рад, за по-
шља ва ње и со ци јал ну по ли ти ку у пр вој ре форм ској вла ди Зо ра на 
Ђин ђи ћа. УГС „Не за ви сност“ су не ко ли ко ме се ци пред из бо ре 
2000 го ди не по ну ди ли та да шњим опо зи ци о ним стран ка ма Со ци-
јал ни спо ра зум, ко јим су се ове стран ке оба ве за ле да ће ако осво је 
власт у свом де ло ва њу во ди ти ра чу на о еко ном ским и со ци јал ним 
ин те ре си ма за по сле них, син ди кал ним сло бо да ма и пра ви ма, а да 
за уз врат до би ју по др шку овог Син ди ка та у из бо ри ма. 
13) До ку мен та ци ја Ве ћа са ве за син ди ка та Ср би је.
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Ме ђу тим, то је, ка ко је прак са убр зо по ка за ла би ла и је ди на 
тач ка сла га ња, та ко да убр зо по сле пе тог ок то бра 2000. го ди не (је-
дан број ана ли ти ча ра и уче сни ка тих до га ђа ња, ка же већ у но ћи 
ма сов ног, оп ште на род ног про те ста), по чи њу но ве по де ле и су ко-
би. И по ред све га, де фи ни тив но је по сле на сил ног пре ки да тран-
зи ци је, ко ји је тра јао чи та ву де це ни ју, от по чео про цес по ли тич ких, 
еко ном ских и дру штве них ре фор ми, пра ћен те шким на сле ђем про-
шло сти. 

До ла зи до пре ком по но ва ња од но са на по ли тич кој и син ди кал-
ној сце ни. До та да шња опо зи ци ја осва ја власт и ти ме до ла зи у си-
ту а ци ју да у прак си по ка же свој ре ал ни ре форм ски ка па ци тет. Без 
об зи ра на сва ис ку ше ња, про тив реч но сти и кон флик те кроз ко је 
је про ла зи ла Ср би ја, ње ни гра ђа ни, а по себ но свет ра да, по сле 5. 
ок то бра 2000. го ди не, не мо же се оспо ри ти да је то би ла пре лом на 
тач ка на ко јој је на ста вље на чи та ву де це ни ју на сил но пре ки ну та 
тран зи ци ја, од но сно отво рен про цес при вред них и дру штве них ре-
фор ми. Укуп ни ток до га ђа ња, као и број на ис тра жи ва ња ко ја су 
спро ве де на по сле 2000. го ди не по твр ђу ју да је отво рен про цес про-
ме не све сти гра ђа на и по ме ра ње те жи шта по ли тич ког жи во та са 
на ци о нал них, на пи та ња еко ном ског и тех но ло шког раз во ја, за по-
сле но сти, за ра да, стан дар да и ква ли те та жи во та.14)

Ме ђу тим, на ја вље ни про цес дру штве них ре фор ми ни је те као 
оче ки ва ном ди на ми ком, а ре зул та ти су та ко ђе би ли да ле ко од за до-
во ља ва ју ћих, по себ но на пла ну стан дар да и ква ли те та жи во та. У 
еко ном ском и дру штве ном жи во ту и да ље су на ста ви ли да ег зи сти-
ра ју у ве ли кој ме ри ор га ни зо ва ни кри ми нал, ко руп ци ја, си ва еко-
но ми ја и цр но тр жи ште рад не сна ге.15) Ова нео че ки ва на спо рост и 
не е фи ка сност ре фор ми, усло ви ла је да је срп ско дру штво и да ље 
оста ло до ми нант но кон фликт но дру штво. 

Основ ни пред мет кон фли ка та у дру штву у це ли ни, па и у од-
но си ма син ди ка та и по ли тич ких стра на ка, је би ла со ци јал на це на 
тран зи ци је. За раз ли ку од успе шних зе ма ља тран зи ци је, ко је су о 
основ ној стра те ги ји тран зи ци је и рас по де ли ње не со ци јал не це-
не по сти гли со ци јал ни кон сен зус, свих ре ле вант них дру штве них 
14) Б. Ми ја то вић: „Оп шти пре глед тран зи ци је“, у: Бе го вић Бо рис и дру ги, „Че ти ри го ди не 

тран зи ци је у Ср би ји“, Цен тар за ли бе рал но – де мо крат ске сту ди је, Бе о град 2005.
15) О за сту пље но сти си ве еко но ми је и цр ног тр жи шта не по сто је зва нич ни ста ти стич ки 

по да ци, али не за ви сни еко ном ски струч ња ци про це њу ју да „си ва еко но ми ја“ у на ци о-
нал ној еко но ми ји Ср би је уче ству је са пре ко 30%.
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чи ни ла ца, укљу чу ју ћи и син ди ка те, у Ср би ји, пре све га, ни је де-
фи ни са на це ло ви та стра те ги ја тран зи ци је, а ње на со ци јал на це на 
пре ба че на је ис кљу чи во на те рет рад но – про из во ђач ких сло је ва 
дру штва.16) 

Не за до во ља ва ју ћу ма те ри јал ну и со ци јал ну по зи ци ју гра ђа на 
и за по сле них, сна гом ар гу ме на та по твр ђу ју ста ти стич ки по ка за те-
љи, пре ма ко ји ма је у Ср би ји у 2006. го ди ни не за по сле ност из но-
си ла 27%, про сеч не за ра де око 250 евра, про сеч не пен зи је на ни воу 
од око 150 евра.17) Та кво не по вољ но еко ном ско и со ци јал но ста ње 
има ло је за по сле ди цу да су пе ри од по сле 5. ок то бра 2000. го ди не у 
ве ли кој ме ри обе ле жи ли штрај ко ви, улич ни про те сти, де мон стра-
ци је, бло ка де са о бра ћај ни ца, од ко јих је зна ча јан број био ван фор-
мал них син ди кал них струк ту ра. Ве о ма че сто у овим про те сти ма 
ис ти чу се зах те ви пре те жно, или ис кљу чи во по ли тич ке при ро де, 
од но сно зах те ви за до но ше њем од го ва ра ју ћи за ко на, њи хо вом до-
след ном при ме ном, ус по ста вља њем вла да ви не пра ва. То го во ри 
да су ор га ни за то ри и уче сни ци штрај ко ва и про те ста схва ти ли да 
у по сто је ћим окол но сти ма бор ба за те ку ће, днев не ин те ре се не ма 
сми сла, већ се мо ра усме ри ти на стра те шка пи та ња по ли тич ког, со-
ци јал ног и еко ном ског уре ђе ња дру штва.18)

Не за до во ља ва ју ће еко ном ско и со ци јал но ста ње у ко ме се на-
ла зи ве ћи на ста нов ни штва, а пре све га при пад ни ци све та ра да, има 
за по сле ди цу и гу бље ње по ве ре ња у ин сти ту ци је по ли тич ког си-
сте ма, као и у ак те ре по ли тич ког и син ди кал ног жи во та. Ис тра жи-
ва ње ко је је у 2006. го ди ни ре а ли зо ва ла Аген ци ја за ис тра жи ва ње 
јав ног мње ња „Фак тор плус“ из Бе о гра да, по ка зу је у це ли ни, ве ће 
или ма ње не по ве ре ње у све ин сти ту ци је си сте ма. Ка рак те ри стич но 
је, пре ма ре зул та ти ма овог ис тра жи ва ња, да гра ђа ни нај ве ће по-
ве ре ње има ју у Срп ску пра во слав ну цр кву (69% ис пи та ни ка има 
ве ли ко или осред ње по ве ре ње у ову ин сти ту ци ју). На рав но, из то ге 
на тре ба из ву ћи за кљу чак о ви со ком сте пе ну ре ли ги о зно сти гра ђа-
на Ср би је, већ о из ра зи то ве ли ком не по ве ре њу у дру ге ин сти ту ци-
је. На дру гом ме сту по по ве ре њу гра ђа на на ла зи се Вој ска Ср би је 
(37,6% ис пи та ни ка има ве ли ко или осред ње по ве ре ње у Вој ску), 
али је то по ве ре ње знат но ма ње не го у прет ход ним го ди на ма. 
16) З. Ри стић, П. Ђу кић : „Стра те ги ја де ло ва ња УГС „Не за ви сност“ у пре це су при ва ти за-

ци је“, рад ни ма те ри јал, До ку мен та ци ја УГС „Не за ви сност“.
17) Са оп ште ње РЗС, Бе о град, 2007.
18) Д. Ма рин ко вић: „Штрај ко ви у Ср би ји 1991-1996“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе-

о гард 1998.
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Гра ђа ни Ср би је, пре ма ре зул та ти ма овог, али и дру гих слич них 
ис тра жи ва ња, ве о ма ма ло ве ру ју у син ди ка те, о че му го во ре по да-
ци у сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 1:  
Ко ли ки је сте пен ва шег по ве ре ња у син ди ка те? 19)

ОД ГО ВОР %
Ве ли ки 0.5
Осред њи 17.6
Ма ли 31.9
Ни ка кав 34.9
Без од го во ра 15.1
УКУП НО 100.0

По да ци се мо гу ока рак те ри са ти као из ра зи то не по вољ ни. Са-
мо сим бо лич них 0,5% ис пи та ни ка има ве ли ко по ве ре ње у син ди ка-
те, док је број оних ко ји у син ди ка те има ју осред ње по ве ре ње ма њи 
од 1/5. Исто вре ме но, око 2/3, од но сно 66,8% ис пи та ни ка има ма ло 
или ни ка кво по ве ре ње у син ди ка те. Ове по дат ке, ко ји су ве о ма ре-
чи та по твр да ма ле дру штве не мо ћи син ди ка та, ни је те шко по ве за-
ти са укуп но не по вољ ном ма те ри јал ном и со ци јал ном по зи ци јом 
рад ни штва у Ср би ји, као и са ис ку ством успе шних зе ма ља тран зи-
ци је, ко је по твр ђу је да се успе шност тран зи ци је и дру штве на моћ 
син ди ка та, од но сно њи хо во ак тив но уче шће и ути цај у про це су 
еко ном ских и дру штве них ре фор ми на ла зе у ди рект ној сра зме ри. 

Исти ни за во љу, у по гле ду по ве ре ња гра ђа на ни су мно го бо ље 
про шле ни по ли тич ке пар ти је, ка ко оне вла да ју ће, та ко и опо зи ци-
о не, о че му го во ре по да ци у та бе ла ма 2 и 3. 

Та бе ла 2:  
Ко ли ки је сте пен ва шег по ве ре ња у вла да ју ћу ко а ли ци ју?

ОД ГО ВОР %
Ве ли ки 1.9
Осред њи 26.8
Ма ли 29.7
Ни ка кав 37.6
Без од го во ра 4.1
УКУП НО 100.0

19)  Аген ци ја за ис тра жи ва ње јав ног мње ња „Фак тор Плус“, Бе о град 2006.
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Та бе ла 3:  
Ко ли ки је сте пен ва шег по ве ре ња у опо зи ци о не пар ти је?

ОД ГО ВОР %
Ве ли ки 5.4
Осред њи 30.8
Ма ли 31.4
Ни ка кав 28.6
Без од го во ра 3.8
УКУП НО 100.0

По ре де ћи ове по дат ке мо же се уочи ти да је по ве ре ње гра ђа-
на не што ве ће у опо зи ци о не не го у стран ке вла да ју ће ко а ли ци је. 
То усло вља ва чи ње ни ца да је оштри ца кри ти ке гра ђа на увек у ве-
ћој ме ри усме ре на ка вла да ју ћим стран ка ма, бу ду ћи да оне у ме-
ха ни зму вла сти до но се и спро во де ме ре ко је не по сред но ути чу на 
ма те ри јал ни и со ци јал ни по ло жај гра ђа на. Не спор но је, ме ђу тим, 
за јед нич ко да ви ше од 2/3 гра ђа на има ма ло или ни ка кво по ве ре ње, 
ка ко у стран ке вла да ју ће ко а ли ци је, та ко и у опо зи ци о не стран ке и 
син ди ка те. Исто та ко је ве ли ки сте пен не по ве ре ња у Вла ду Ср би је. 
Из то га се мо же из ву ћи за кљу чак да не по ве ре ње гра ђа на у ин сти-
ту ци је по ли тич ког си сте ма и ак те ре по ли тич ког жи во та де лу је по 
прин ци пу спо је них су до ва.20)

По ре де ћи ста ње пре и по сле 5. ок то бра 2000. го ди не, ко је сви 
ана ли ти ча ри узи ма ју као не спор ну пре лом ну тач ку са вре ме не исто-
ри је Ср би је, мо же се за кљу чи ти да у овом слу ча ју не ва жи пра ви ло 
да се љу ди нај бр же и нај е фи ка сни је уче на соп стве ним гре шка ма. 
Син ди ка ти и по ли тич ке стран ке се по на ша ју као ло ши ђа ци, ко ји 
крај ње не мар но при хва та ју да још јед ном по на вља ју већ по на вља-
ни раз ред. То се огле да у чи ње ни ци да је и у но вим дру штве ним 
окол но сти ма сна жно при сут на на сле ђе на прак са од но са син ди ка та 
и по ли тич ких стра на ка, чи ја се су шти на огле да у на сто ја њу по ли-
тич ких стра на ка да син ди ка те ста ве под сво ју кон тро лу, у осно ви 
на исти на чин, ка ко се то ра ди ло у јед но пар тиј ском си сте му. 

У том по гле ду раз ли чи ти, че сто су прот ни про це си од и гра ва ју 
се на нор ма тив ном и на ре ал ном дру штве ном пла ну. Ка да се упо ре-
ђу ју по ли тич ки про гра ми по ли тич ких стра на ка, као и из ја ве њи хо-
вих ли де ра, по себ но у по ли тич ким, из бор ним кам па ња ма, го то во 

20)  С.Ор ло вић : „По ли тич ке пар ти је и моћ“, Ју го сло вен ско удру же ње за по ли тич ке на у ке 
и Чи го ја штам па, Бе о град 2002.
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да ме ђу њи ма не ма уоч љи вих раз ли ка. Сви се сла жу и обе ћа ва ју 
пу ну за по сле ност, еко ном ски и тех но ло шки раз вој, по раст за ра да и 
стан дар да, европ ски ни во еко ном ских, рад них и со ци јал них пра ва. 
Ме ђу тим, уоч љи во је да се су штин ски раз ли ку је од нос по ли тич ких 
стра на ка пре ма син ди ка ти ма, од но сно кор пу су рад них, еко ном-
ских и со ци јал них пра ва ка да су у опо зи ци ји и ка да су на вла сти. 
На и ме, док су у опо зи ци ји, по ли тич ке стран ке по ка зу ју мно го ве ћи 
ин те рес за са рад њу са син ди ка ти ма, за по др шку ци ље ви ма син ди-
кал не бор бе, док ка да до ђу на власт њи хо ва ко му ни ка ци ја са син-
ди ка ти ма гу би на ин тен зи те ту. 

У прак си, син ди ка ти се обра ћа ју, не ди рект но ру ко вод стви ма, 
већ по сла нич ким клу бо ви ма пар ла мен тар них стра на ка са сво јим 
зах те ви ма и ини ци ја ти ва ма. Овај вид ко му ни ка ци је син ди ка та и 
по ли тич ких стра на ка ни је у зна чај ној ме ри раз ви јен, упра во за то 
што у про те клом пе ри о ду ни је дао оче ки ва не ре зул та те, пре све га 
са ста но ви шта зах те ва и ин те ре са син ди ка та. 

Ка да је реч о син ди ка ти ма и у њи хо вом по на ша њу и де ло ва-
њу уоч љи ва је раз ли ка из ме ђу нор ма тив них, про грам ских опре-
де ље ња и прак тич ног по на ша ња. Пре све га, све три син ди кал не 
кон фе де ра ци је у Ср би ји, про ба ле су тај гор ки и за бра ње ни хлеб 
за син ди ка те – пре ве ли ке бли ско сти са вла сти ма, нај пре и нај ду же 
СССС за вре ме вла да ви не Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, за тим Асо ци-
ја ци ја сло бод них и не за ви сних син ди ка та и ко нач но УГС „Не за-
ви сност“. Сва три син ди ка та су за то пла ти ла ве о ма ви со ку це ну 
кроз гу би так члан ства, дру штве ног угле да и ути ца ја. Нај ве ћу це ну, 
ме ђу тим, пла ти ло је рад ни штво, јер је та не моћ и по ли тич ка по-
де ље ност син ди ка та, ути ца ла да се по ве ћа иона ко не под но шљи во 
ви со ка со ци јал на це на тран зи ци је. 

Ипак, не по вољ на ис ку ства ути ца ла су на по ме ну те син ди ка те 
да, пре све га у сво јим про грам ским до ку мен ти ма де фи ни шу свој 
ауто ном ни, кри тич ки став пре ма по ли тич ким стран ка ма. Та ко је 
СССС, на Кон гре су одр жа ном у ју ну 2006. го ди не, усво јио Плат-
фор му Са ве за са мо стал них син ди ка та Ср би је о од но су пре ма по-
ли тич ким стран ка ма, пар ти ја ма и не вла ди ним ор га ни за ци ја ма, у 
ко јој се, по ред оста лог ка же: „...Са вез са мо стал них син ди ка та Ср-
би је ће у свом де ло ва њу оства ри ва ти од го ва ра ју ћу са рад њу са по-
ли тич ким пар ти ја ма, пре вас ход но пар ла мен тар ним, (не по сред но 
и пре ко по сла нич ких клу бо ва), ка ко би син ди кал ни зах те ви би ли 
ком пе тент но из не ти на ме сти ма где се од лу чу је и ка ко би ути ца ли 
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на до но ше ње за ко на и дру гих ме ри тор них од лу ка бит них за ма те-
ри јал ни и со ци јал ни по ло жај и рад но-прав ну си гур ност син ди кал-
ног члан ства. Без об зи ра ко је су пар ти је или ко а ли ци је фор ми ра ле 
Вла ду, Са вез са мо стал них син ди ка та Ср би је ће, кроз рав но прав ни 
ди ја лог и ар гу мен то ва но пре го ва ра ти са Вла дом и ње ним ми ни-
стар стви ма ка да су у пи та ну ин те ре си син ди кал ног члан ства“21) 

Слич на опре де ље ња из ра жа ва ју се и у од го ва ра ју ћим про грам-
ским до ку мен ти ма дру ге две син ди кал не кон фе де ра ци је – УГС 
„Не за ви сност“ и Асо ци ја ци је сло бод них и не за ви сних син ди ка та. 

По ред то га, Асо ци ја ци ја сло бод них не за ви сних син ди ка та у 
Ре зо лу ци ји III Кон гре са, одр жа ног у ок то бру 2006. го ди не, ис ти че 
пра во и по тре бу син ди ка та да уче ству је у до но ше њу стра те шких 
по ли тич ких од лу ка и с тим ве зи ис ти че: „Пре све га, срп ско дру-
штво је да нас, за раз ли ку од раз ви је них, де мо крат ских гра ђан ских 
дру шта ва, до ми нант но по ли тич ко дру штво, у ко ме је сва дру штве-
на моћ, укљу чу ју ћи и од лу ке о лич ним суд би на ма љу ди, скон цен-
три са на у ру ка ма из вр шне по ли тич ке вла сти и у ко јој још увек ни-
су ре ше на стра те шка по ли тич ка пи та ња, а ко ја су успе шне зе мље 
тран зи ци је ре ши ле на по чет ку овог про це са. То зах те ва уче шће 
свих ре ле вант них дру штве них ак те ра, укљу чу ју ћи и син ди ка те у 
про це су до но ше ња тих стра те шких од лу ка, од ко јих ће у ве ли кој 
ме ри за ви си ти бу дућ ност све та ра да и дру штва у це ли ни“22) 

Ме ђу тим, и у овом слу ча ју по твр ђу је се да је мно го лак ше 
про ме ни ти, од но сно усво ји ти но ве по ли тич ке и про грам ске до ку-
мен те не го про ме ни ти прак су. Од нос по ли тич ких стра на ка пре ма 
син ди ка ти ма, у крај њој ли ни ји мо же се по сма тра ти и као од нос 
пре ма дру штве но не моћ ним, а то зна чи и не а трак тив ним парт не-
ри ма, ко ји не ма ју зна ча јан ути цај на при пад ни ке све та ра да, о че му 
го во ре ре зул та ти на пред по ми ња ног ис тра жи ва ња. У це ло куп ном 
по сма тра ном пе ри о ду ни је би ло ни јед ног до бро при пре мље ног, 
ор га ни зо ва ног, за јед нич ког на сту па син ди ка та пре ма по ли тич ким 
стран ка ма, по сло дав ци ма и др жа ви, у функ ци ји пред ста вља ња и 
од бра не ми ни мал них за јед нич ких ин те ре са све та ра да. Исти ни за 
во љу, би ло је спо ра дич них ини ци ја ти ва у том прав цу. Та ко на при-
мер, Са вез са мо стал них син ди ка та Ср би је, УГС „Не за ви сност“ и 
Кон фе де ра ци ја сло бод них син ди ка та ( ко ја оку пља син ди ка те јав-
них ин фра струк тур них си сте ма ), упу ти ли су сре ди ном 2003. го ди-
не отво ре но пи смо по сла ни ци ма На род не Скуп шти не Ре пу бли ке 
21)  До ку мен та ци ја Ве ћа СССС Ср би је.
22)  До ку мен та ци ја III Кон гре са, До ку мен та ци о ни цен тар АСНС, Бе о град.
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Ср би је, у ко ме из ра жа ва ју не за до вољ ство за по сле них еко ном ским 
и и укуп ним ста њем у зе мљи и по ло жа јем за по сле них и зах те ва ју 
рас пи си ва ње ван ред них пар ла мен тар них из бо ра. У овом пи сму се, 
по ред оста лог, ка же: 

„Са вез са мо стал них син ди ка та Ср би је, УГС „Не за ви сност“ и 
Кон фе де ра ци ја сло бод них син ди ка та нај о длуч ни је тра же од вас да 
учи ни те све ка ко би до шло до рас пи си ва ња ван ред них пар ла мен-
тар них из бо ра. Сма тра мо да је рас пи си ва ње ван ред них пар ла мен-
тар них из бо ра ну жност ко ја се не мо же из бе ћи....

Сма тра мо да вас не тре ба да убе ђу је мо да се у Ср би ји жи ви ло-
ше. Жи ви се без на де и без пер спек ти ве, жи ви се од да нас до су тра, 
а све ви ше је очај ни ка ко ји по ди жу ру ку на се бе и на дру ге. На да 
ко ја је по со то ја ла у по чет ку, по ла ко се пре тво ри ла у без на ђе. Ста-
ње не вре ди опи си ва ти. Го спо до по сла ни ци, то ста ње тре ба ме ња ти 
што бр же и на рав но, на бо ље. Сви ма је ја сно да би би ло упут ни је да 
се овај про блем раз ре ши у Скуп шти ни, не го на ули ца ма Бе о гра да 
и Ср би је. Кон фликт не про це се тре ба ре ша ва ти у Скуп шти ни, за то 
вам се и обра ћа мо.“23)

На ве де на, као и дру ге слич не ини ци ја ти ве за вр ши ле су у син-
ди кал ним, пар тиј ским и скуп штин ским ар хи ва ма, по твр ђу ју ћи не-
до ста так по ли тич ке во ље и ка па ци те та да се на но вим те ме љи ма, 
при ме ре ним ци ви ли за циј ским до стиг ну ћи ма раз ви је не , де мо крат-
ске Евро пе, поч не гра ди ти ди ја лог син ди ка та и ак те ра по ли тич ког 
жи во та дру штва. 

Очи глед но је да над овим ва жним аспек том укуп не де мо кра-
ти за ци је дру штва, још увек до ми ни ра ју огра ни ча ва ју ћи чи ни о ци. 
Они се на ла зе и у син ди ка ти ма, и у по ли тич ким стран ка ма, и у 
ин сти ту ци ја ма по ли тич ке вла сти.24) Ка да је реч о син ди ка ти ма и 
по ли тич ким стран ка ма, је дан огра ни ча ва ју ћи фак тор за слу жу је по-
себ ну па жњу, јер се у ње му на ла зи је дан од кљу че ва за про ме ну 
си ту а ци је. Ра ди се о то ме да ни син ди ка ти, ни по ли тич ке стран ке 
ни су из гра ди ли уну тра шњу, де мо крат ску ин фра струк ту ру и од но-
се за сно ва не на сло бод ном про то ку ин фор ма ци ја и ини ци ја ти ва 
из ме ђу члан ства и ру ко вод ста ва у оба сме ра, то ле ран ци ји, сло бод-
ном, отво ре ном су о ча ва њу раз ли чи тих ста во ва, ви зи ја и кон цеп-
ци ја по ли тич ког уре ђе ња дру штва и стра те ги је син ди кал не бор бе. 

23)  До ку мен та ци ја СССС.
24)  Гру па ауто ра: „Про ме не вред но сти и тран зи ци ја у Ср би ји – по глед у бу дућ ност“, 

Збор ник ра до ва са Окру глог сто ла, Ин сти тут дру штве них на у ка и Фон да ци ја Фри дрих 
Еберт, Бе о град, 2003.
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На про тив, и у по ли тич ким стран ка ма и син ди ка ти ма, још увек до-
ми ни ра ауто крат ски си стем ру ко во ђе ња, за сно ван на ап со лут ној и 
не при ко сно ве ној вла сти ли де ра и че сто не фор мал не гру пе са рад-
ни ка око ње га. Ло гич но је и оче ки ва но да та ко ор га ни зо ва ни син-
ди ка ти и по ли тич ке стран ке не ма ју по треб ни ка па ци тет гра де ме-
ђу соб не од но се за сно ва не на прин ци пи ма де мо крат ског, отво ре ног, 
плу ра ли стич ког дру штва. 
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DarkoMarinkovic
LABORUNIONS

ANDPOLITICALPARTIESINTRANSITION
Summary

AnalysisofprocessofestablishmentofthePartyandLa
borUnionpluralism,aswellasmutualrelationsoftheLa
borUnionsandPoliticalPartiesintransitionalstatesun
derlinessomeshareddenominatorsofthisprocess.First
ofall, all transitional statesare, just like inotherfields
andaspectsofpolitical,economicandsocialreforms,in
thisfield,too,moreorlesscopiedexperiencesandprac
ticesoftherelationsbetweenthelaborunionsandpoliti
calpartiesindevelopedstates.However,complexityand
extremedelicacyof thisprocesshasveryclearly,and in
manypointstothestartingpoint,confirmedandwarned
thathistorydoesnotrepeatitself,thatis,thatcopyingof
suchcomplexandconflictsocialprocessesandrelations,
such are the relations of the labor unions and political
parties,hasnotbeenpossibleduetodependenceofreal
contentandrangeof thisprocess torealreformcapaci
tiesandrealsocialpowerofthelaborunionsandpoliti
cal parties. This conclusion derives from undoubted ex
perienceofcontemporarydevelopeddemocraticstatesby
whichthepoliticalpartiesandlaborunionshavebeenthe
keypromptersofpoliticallifeinsociety.Thismeans,asex
perienceofunsuccessfultransitionalstateshasconfirmed,
thatthelaborunionsandpoliticalpartieswhichhavenot
carriedsufficientpoliticalpower,havebecomeprisoners
of limiting nondemocratic social establishment, instead
ofhavingbeendrivingforceofthechanges.
KeyWords: laborunions,politicalparties,politicalplu
ralism,socialdemocracy,transition,socialpower,human
rights,industrialandsocialconflicts.
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