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УВОД

Dа нас је све очи глед ни ја по де ла на оне ко ји по др жа ва ју гло ба-
ли за ци ју у ње ној из вор ној иде ји (пер цеп ци ји), ка да се под тим 

про це сом под ра зу ме ва раз ме на до ба ра и рад не сна ге на гло бал ном 
* Виши на уч ни са рад ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти ту-
та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки 
раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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ни воу и на оне ко ји ни ка да ни су по др жа ва ли иде ју гло ба ли за ци је. 
Да кле, за не мар љив и ире ле ван тан је број оних ко ји оправ да ва ју са-
да шњу гло ба ли за ци ју јер је очи глед но да од исте ни ко ни ка да ни је 
имао зна чај ни је ко ри сти – на про тив. Са свим је ја сно да су и са ми 
за го вор ни ци и про мо те ри гло ба ли за ци је и гло ба ли зма, а на ро чи то 
За пад, да нас до жи ве ли крах у ви ду свет ске еко ном ске кри зе, али и 
крах у дру гим обла сти ма дру штве ног жи во та. По себ но је зна чај но 
да су ка пи та ли стич ке раз ви је не др жа ве до спе ле у ста ње при вред не 
ре це си је, а ко ја, пре ма из ја ва ма мно гих еми нент них  струч ња ка из 
обла сти еко но ми је, још увек ни је до шла до свог дна. По сле ди це у 
ви ду ра зних не га тив них де ша ва ња на ста лих ре а ли за ци јом гло ба-
ли зма се ис по ља ва ју и у при вред но не раз ви је ним (ма лим) др жа-
ва ма ко је су, го то во по пра ви лу не сво јом во љом до ве де не у та кву 
си ту а ци ју.

ОНАСТАНКУСАВРЕМЕНОГГЛОБАЛИЗМА

У су шти ни иде о ло ги ја гло ба ли зма пред ста вља је дан то та ли-
тар ни про цес ко ји ни је про из вод са да шњег вре ме на већ се ја вља у 
ра ном пе ри о ду раз во ја дру штва нпр. у вре ме Рим ског цар ства, ка-
сни је у пе ри о ду фе у да ли зма ка пи та ли зма, фа ши зма, ста љи ни зма, 
со ци ја ли зма и дру гих „иза ма“. Ме ђу тим, ка да се ми сли на гло ба-
ли зам (гло ба ли за ци ју) но ви јег вре ме на мо же се ка за ти да су иде је о 
ње го вом ус по ста вља њу  ство ре не не где од мах на кон па да Бер лин-
ског зи да. Иде је свих гло бал(иза ма) су у осно ви слич не и огле да ју 
се у же љи за вла да њем чи та вим све том из раз ли чи тих раз ло га са 
раз ли чи тим мо ти ви ма. Ме ђу тим, од ли ка гло ба ли зма и гло ба ли за-
ци је но ви јег да ту ма је у  чи ње ни ци да је фо кус њи хо вог ин те ре со-
ва ња у сфе ри при вре де и еко но ми је, од но сно не по сред но вла да ње1) 
(до ми ни ра ње) у обла сти при вре де па та ко и у дру гим обла сти ма 
дру штве ног жи во та. Тач ни је ре че но им пе ра тив но вог свет ског по-
рет ка се огле да у ус по ста вља њу тр жи шне при вре де на гло бал ном 
ни воу. Не дво сми сле но го во ре ћи то зна чи да се све мо же ку пи ти и 
да се сви мо гу ку пи ти (про да ти), од но сно да све има сво ју це ну. 
Ме ђу тим, оно што за бри ња ва у ве зи са тим ни је са мо по ја ва ме ше-
тар ства не го на ста нак, го то во по пра ви лу, огром них и ра зно вр сних 
про бле ма за др жа ве ко је се су прот ста ве гло ба ли за ци ји (ме ше та ре-
њу) или упад ну у њен „вр тлог“ . Ово тим пре што гло ба ли за ци ја 
1)  Мно ги ауто ри ка ко до ма ћи та ко и ино стра ни овај фе но мен на зи ва ју мо дер ним по ро-

бља ва њем све та пре све га у сфе ри при вре де
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да нас ну ди нај бо ље мо гућ но сти ме ше тар ства свет ских раз ме ра не 
са мо у обла сти при вре де већ, са да је то са свим ја сно, и у обла сти 
на у ке, про све те, кул ту ре итд.

Раз ли чи та, али са свим кон крет на су са зна ња шта се де ша ва 
са др жа ва ма ко је се су прот ста ве гло ба ли за ци ји, од но сно са оним 
др жа ва ма ко је су глав ни за го вор ни ци гло ба ли за ци је и ко је је ди не 
има ју про фит од гло ба ли за ци је. Ма да се са тим про фи том де ша ва, 
пре или ка сни је, као и са свим до би ти ма оства ре ним на не ле га лан 
и на да све не људ ски и не мо ра лан на чин.

(НЕ)ПРОТИВГЛОБАЛИЗМА

Има ло објек тив не ана ли зе не дво сми сле но ука зу ју на чи ње ни-
цу да гло ба ли за ци ја ну ди нај бо ље мо гућ но сти за пљач ка шке по-
те зе ве ли ких ба на ка код на ци о нал них др жа ва. Жр тве су сви гра-
ђа ни ово га све та, али и на ци о нал не др жа ве. Нај ак ту ел ни ја жр тва 
тог раз во ја да нас је Грч ка ко ја је рас ту ре на од стра не при ват них 
ан гло-сак сон ских ба на ка. Осим Грч ке из у зет на про бле ма ти ка се 
већ по ја ви ла у Шпа ни ји, Ру му ни ји, Бу гар ској, Сло ве ни ји, Ср би ји... 
Чи ње ни ца је да Европ ска уни ја не по ма же Гр ци ма већ бан ка ма у 
Грч кој ко је су упра во нај од го вор ни је за на ста ло ста ње тј. ве ли ку 
за ду же ност Грч ке и ње них гра ђа на. Ана лог но се мо же за кљу чи ти 
да и у дру гим др жа ва ма Европ ска уни ја  не шти ти  гра ђа не (ста нов-
ни штво) од гло ба ли за ци је већ не дво сми сле но и ди рект но  по ма же 
гло ба ли сте. Због то га „атак“ на Грч ку не тр ба до жи вља ва ти као акт 
упе рен ис кљу чи во про тив Грч ке  већ и као на пад на це лу евро зо ну 
па и знат но ши ре. Да нас су од гло ба ли ста на пад ну те и дру ге др-
жа ве, од но сно мо же се го во ри ти о (по чет ку) про па сти евра у крај-
њем слу ча ју и о про па сти Европ ске уни је. По сма тра ју ћи пад евра у 
зад њих не ко ли ко ме се ци (евро знат но па да у од но су на до лар што 
се ни ка да ра ни је ни је до го ди ло) не из ве сна је да ља суд би на евра. 
У том сми слу ин ди ка тив на је чи ње ни ца  да не ке од „ва жни јих“ 
др жа ва (нпр. Ве ли ка Бри та ни ја и Швед ска пре све га) као чла ни-
це Европ ске уни је ни су уве ле евро уме сто на ци о нал не ва лу те док 
су мно ге др жа ве уме сто сво је на ци о нал не ва лу те, пре шле на евро 
и са да су пре за ду же не. Зна чај но пи та ње у том сми слу је сва ка ко 
„ко сто ји иза евра“ јер иза до ла ра сто је САД, па ако се иде ши ре 
у том сми слу иза до ла ра сто ји и НА ТО. Из чи ње ни це да Европ ска 
уни ја ни је на ци о нал на др жа ва про из и ла зи да већ у стар ту осни ва-
ња Европ ске уни је по сто ји огро ман кон струк ци о ни про блем. Да-
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кле, ак цен то ва на је чи ње ни ца да иза до ла ра, ко ји је не сум њи во још 
ви ше за ду жен од евра, сто је САД ко је га ран ту ју за ње га, од но сно 
аме рич ка вој ска га ран ту је за до лар. На тај на чин САД те ра ју оста-
ле др жа ве све та да ак цеп ти ра ју тај па пир – аме рич ки до лар. Ка ко 
про ла зе они ко ји од би ја ју да ак цеп ти ра ју до лар мо же се са свим 
ја сно ви де ти у слу ча ју Ира ка и Са да ма Ху се и на ко ји је хтео да му 
се по сло ви ве за ни за про да ју наф те и уоп ште тр го ви на оба вља у 
еври ма што је из ме ђу оста ло га био је дан од глав них раз ло га за ње-
го во свр га ва ње и рат про тив Ира ка.2)  

Да нас и Иран има го то во иден тич не про бле ме јер же ли да наф-
ту и свој гас, ко га има у огром ним ко ли чи на ма (др жа ва са го то во 
нај ве ћим ре зер ва ма га са у све ту), про да је за евре уме сто за до ла-
ре, из че га се мо же за кљу чи ти да је и то је дан од основ них раз ло-
га за што се Ира ну пре ти ра том. Сва ка ко Иран у том по гле ду ни је 
уса мљен јер се исто де ша ва (пре ти) и са дру гим, Ира ну су сед ним 
др жа ва ма Си ри јом, Пак си та ном и др. У при лог овим тврд ња ма иде 
и чи ње ни ца да су САД не дав но одо бри ле Са у диј ској Ара би ји вој-
ну опре му вред ну 60 ми ли јар ди до ла ра, што пред ста вља нај ве ћи 
вој ни „па зар“ у исто ри ји САД. Ова про да ја оруж ја Са у диј ској Ара-
би ји је „од го вор“ на га ло пи ра ју ћи раст вој не мо ћи Ира на. САД ће 
оруж је про да ва ти и Ку вај ту, УАР, Ома ну, а вој на по моћ у на ред ним 
го ди на ма је пред ви ђе на и Изра е лу. Ово је још ин те ре сант ни је ако 
се зна да у САД-у од вој не ин ду стри је не по сред но жи ви око 10-так 
ми ли о на љу ди, а по сред но око 30-так ми ли о на љу ди) и да вој на 
ин ду стри ја за у зи ма им по зант но ме сто у укуп ном при вред ном до-
при но су др жа ве.

Ме ђу тим, чак и по вр шним по ре ђе њем мо же се за кљу чи ти да 
при вре да САД да нас знат но ло ши је сто ји не го при вре да Европ ске 
уни је, али очи глед но је да САД по ку ша ва ју про дук ци јом ра то ва 
(чи ме се под сти че раз вој соп стве не вој не ин ду стри је) ши ром све-
та да за др же (очу ва ју) сво ју са да шњу при вре ду.3) Ка ко при вре да 
САД и да ље иде си ла зном пу та њом мо же се оче ки ва ти да ће САД 
на сто ја ти да и да ље вр ше кон тро лу па и сво је вр сни при ти сак на 
Европ ску уни ју ка ко би, пре све га, оја чао по ло жај до ла ра. Ово ће 
2) Под се ћа ња ра ди из го вор за на пад на Ирак је би ло по се до ва ње оруж ја за ма сов но уни-

шта ва ње у Ира ку, а за ко је је не за ви сна ко ми си ја струч ња ка из ја ви ла да га уоп ште ни је 
би ло ни ти је исто ика да про на ђе но (ни у тра го ви ма) у Ира ку.

3) Чи ње ни ца је да САД во де ра то ве ве о ма сми шље но и да ни ка да ни су ушли у рат без кон-
крет ног ци ља, ме ђу тим, са свим је дру га при ча ка да се го во ри о ус пе си ма и ре зул та ти ма 
тих ра то ва. При вре да САД је да нас у ре це си ји без из гле да да ће из ње иза ћи у до глед но 
вре ме и да ће их из ње из ву ћи но ви ра то ви – на про тив.  
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сва ка ко да ра ди уз по моћ др жа ва ко је су за др жа ле сво ју на ци о нал-
ну ва лу ту, а пре све га Ве ли ке Бри та ни је. Ме то до ло ги ја тог на сту па 
је чи ни се већ раз ра ђе на, а већ се уоча ва ју и не га тив ни ефек ти у 
сми слу не за до вољ ства и не сла га ња Не мач ке по не ким пи та њи ма 
из сфе ре при вре де итд. 

Да кле, упо тре бље на ће би ти, или се већ упо тре бља ва ју, сред-
ства и  ме то де из обла сти фи нан си ја (еко ном ски рат) про тив Европ-
ске уни је, од но сно пре ма чла ни ца ма Европ ске уни је, али и пре ма 
оним зе мља ма ко је то још ни су по ста ле. Ово ме сва ка ко тре ба до-
да ти и чи ње ни цу да да нас при ват не бан ке нај че шће ни су под кон-
тро лом на ци о нал них др жа ва што је на ро чи то ка рак те ри стич но и 
из ра же но у зе мља ма у тран зи ци ји. Ме ђу тим, ве ли ки про блем има 
„Голд ман и Сакс“ као нај ве ћа ин ве сти ра ју ћа бан ка на Вол стри ту. 
Про блем има и Со ро шев фонд и др. Чи ње ни ца је да су ове две ин-
сти ту ци је ин ди ка тив не јер је са свим ја сно да ра де за јед но, а њи хо-
ва ак тив ност је та ко ђе ви ше не го ја сно ре зул ти ра ју ће ста ње у Грч-
кој и дру гим др жа ва ма у ко ји ма ће се тек обе ло да ни ти ди мен зи ја 
при вред не про бле ма ти ке.

Но, исти не ра ди, ове две бан ке су до 60-тих го ди на би ле под 
кон тро лом др жа ве што се ујед но мо же озна чи ти као нај срет ни ји 
пе ри од гло ба ли за ци је. Та да се гло ба ли за ци јом сма тра ла гло ба ли-
за ци ја тр го ви не, али не и гло ба ли за ци ја нов ца.4)

Да нас је очи глед но да аме рич ка при вре да стаг ни ра, пре све-
га због не до вољ ног ин ве сти ра ња  ка пи та ли ста у сво ја про из вод на 
по стро је ња јер су знат но лак ше, знат но ве ћи про фит оства ри ва ли 
ку по ви ном пред у зе ћа ши ром све та, а на ро чи то у Евро пи и по сле 
пре стан ка ва жно сти Бре тон Вуд ског спо ра зу ма. На тај на чин је до-
шло до енорм ног упли ва аме рич ког нов ца, од но сно до на стан ка 
„евро до ла ра“ у Евро пи ко ји је ка сни је слу жио та ко ђе за по зајм љи-
ва ње.5) На тај на чин је до шло до кру же ња фик тив ног и вир ту о зног 
нов ца (ка пи та ла).

Из да ва ње нов ца, пре све га,  у САД а ка сни је и у Евро пи ко је је 
до та да би ло под кон тро лом на ци о нал них ба на ка „су спен до ва но“ 
је од лу ка ма бри тан ске вла де. Ре зул тат не кон тро ли са ног узи ма ња 
нов ца из САД је до при не ло ства ра њу пр ве не ре гу ла тив не фи нан-
4)  Да се о „кре та њу“ (про то ку) нов ца во ди ло ра чу на ука зу је и чи ње ни ца да су ту ри сти 

ко ји иду у САД или из ње мо гли да но се са мо од ре ђе ну сво ту де ви за – ве ће ко ли чи не 
мо ра ле су да се за ме не у зе мљи.  

5)  Евро или “Је дин стве на европ ска ва лу та“ уве ден је 1. ја ну а ра 2002. го ди не иако су нов-
ча не је ди ни це 11 зе ма ља чла ни ца оста ле у оп ти ца ју до 2002. го ди не.
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сиј ске ин сти ту ци је на све ту. Ово је убр зо у Лон до ну иза зва ло на-
ста нак зо не не кон тро ли са ног ра да ба на ка.

У тој не кон тро ли са ној зо ни се осни ва ју мно ге бан ке из Вол-
стри та и др. Оне по чи њу да уво де њи хов је дин стве ни но вац без 
кон тро ле на ци о нал них ба на ка. Ра ни је је би ло пра ви ло да ка да јед-
на бан ка да не ко ме кре дит мо ра ла је 10 или 12 про це на та сред ста ва 
за за јам да ти из соп стве них сред ста ва у ци љу по кри ва ња тог кре-
ди та. Ме ђу тим, Бри тан ци су од сту пи ли од овог пра ви ла о по тре-
би ула га ња (по кри ва ња кре ди та) из соп стве них сред ста ва чи ме су 
до при не ли на стан ку тзв фик тив ног ка пи та ла6). У раз ма ку од 15-так 
го ди на тај фик тив ни но вац се пре тво рио у јед ну огром ну ла ви ну 
ко ја све до на ших да на угро жа ва не са мо на ци о нал ну еко но ми ју 
др жа ва већ и еко но ми ју на гло бал ном ни воу. Да кле, бан ке су се 
оте ле кон тро ли и са ме ства ра ле свој про фит из да ва њем  не кон тро-
ли са ног нов ца до би је ног са стра не. Овај не га тив ни учи нак ба на ка 
је био мо гућ ши ре њем, од но сно осни ва њем ве ли ког бро ја ино-ба-
на ка у мно гим др жа ва ма све та. Мо же се за кљу чи ти да је јед на од 
пр вих жр та ва те ла ви не нов ца, од но сно отва ра ња стра них ба на-
ка би ла бив ша Ју го сла ви ја, а на ро чи то Ср би ја по сле рас па да СРЈ. 
Због тог учин ка ба на ка ши ром све та се и до шло у си ту а ци ју да је 
да нас свет ска (гло бал на) при вре да у озбиљ ној кри зи.

Ме ђу тим, не ке др жа ве су и у та квим усло ви ма за др жа ле при-
вред ни раз вој на за вид ном ни воу. Та ко је нпр. не мач ка при вре да 
да нас и да ље, објек тив но го во ре ћи, ста бил на. Од нос уво за и из во за 
у Не мач кој је по зи ти ван. Но, и Не мач ка је да нас ре ла тив но мно го 
за ду же на др жа ва, али је то тр жи шно за ду же ње. Ово за ду же ње је, 
пре све га, ре зул тат, од но сно про блем де ла не мач ких ба на ка ко је 
про тив Не мач ке (на мер но или не на мер но) пра ве та кве по сло ве. Та-
ко нпр. јед на од нај ве ћих при ват них ба на ка у Не мач кој сво је по-
сло ве оба вља у Лон до ну. Та бан ка при па да (у те сној је ве зи)  гру пи 
ан гло-сак сон ских ба на ка и Со ро ше вом фон ду. Про блем је у то ме 
што Нем ци са да нај ве ћи но вац ула жу за из ла зак Грч ке из  при вред-
не кри зе и от пла ћи ва ње ње них ду го ва што у крај њем слу ча ју мо же 
би ти не га тив но и за са му Не мач ку. При то ме, чи ње ни ца је да тај 
уло же ни но вац го то во да и не по ма же Грч кој јер се исти у крај њем 
6)  По че так из у ча ва ња „фик тив ног ка пи та ла“ из у ча вао је К. Маркс У тре ћем то му „Ка пи-

та ла „ сто ји: „Са раз во јем ка пи та ла ко ји до но си ка ма те и си сте ма кре ди ти ра ња чи ни 
се да се цео ка пи тал удво стру чио, а по не где чак и утро стру чио на раз ли чи те на чи не, 
при че му се је дан те исти ка пи тал или са мо по тра жи ва ње ду га по ја вљу је у раз ли чи тим 
ру ка ма и у раз ли чи тим об ли ци ма. Нај ве ћи део овог ка пи та ла  нов ца је „фик ти ван“.
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слу ча ју опет вра ћа (за вр ша ва) у  ан гло сак сон ским бан ка ма или код 
Не мач ке „Дој че Бан ке“. Гр ци ма од то га не оста је го то во ни шта. 
Ина че, по зна то је да нас да  се сла бост на ци о нал не др жа ве огле да, 
у ства ри, кроз сла бост на ци о нал не ва лу те. Да кле, број не на бр зи ну 
осно ва не при ват не бан ке, по чи њу да кон тро ли шу про ток нов ца у 
др жа ва ма, али и на гло бал ном ни воу. На тај на чин су у при ли ци да 
кон тро ли шу и са му при вре ду. Ова кон тро ла од стра не при ват них 
ба на ка је на ро чи то из ра же на од 60-тих од ка да се знат но сма њио 
ути цај тј. кон тро ла од стра не на ци о нал не бан ке. При ват не бан ке се 
чак су прот ста вља ју на ци о нал ним бан ка ма кроз раз не шпе ку лант-
ске рад ње чи ме се у пи та ње че сто до во ди функ ци о ни са ње и ег зи-
стен ци ја на ци о нал них др жа ва.

(НЕ)ПРОТИВЕВРОПСКЕУНИЈЕ

Да нас по сто је огром не же ље мно гих зе ма ља за члан ством у 
Европ ску уни ју. Оче ки ва ња од тог члан ства су раз ли чи та, али се 
при ме ћу је да све зе мље нај че шће оче ку ју  лак ши при ступ евру и 
лак ши из ла зак из при вред не кри зе, од но сно ре ше ње свих сво јих 
ег зи сти ра ју ћих про бле ма, па чак и оних по ли тич ких. Знат но ма ње 
се ана ли зи ра и уоп ште го во ри о аспек ту без бед но сти и про бле ми-
ма са ме Евро пе ко ји ма је иста да нас бре ме ни та. Да кле, им пе ра тив 
је не ких де мо крат ских вла да ула зак у Европ ску уни ју без об зи ра на 
све ак ту ел не про бле ме ве за не за Европ ску уни ју (Европскаунија
немаалтернативу).       

Тим пре чу ди ка да се о Европ ској уни ји го во ри као о из во ру 
мо дер не де мо кра ти је да нас. Ме ђу тим, са мо по вр шном ана ли зом 
ста ња де мо кра тич но сти у Европ ској уни ји до ла зи се до дру га чи-
јег за кључ ка. Де мо крат ска Европ ска уни ја (ни)је уоп ште де мо кра-
ти ја. За кон, под ко јим гра ђа ни у Европ ској уни ји жи ве, не пра ви 
европ ски пар ла мент; тај за кон пра ви европ ска Ко ми си ја. Европ ску 
ко ми си ју не би ра ју са ми гра ђа ни. Пре ци зни је ре че но у др жа ва ма  
чла ни ца ма да на шње Европ ске уни је гра ђа ни не мо гу ни у јед ној 
европ ској др жа ви ту ко ми си ју да би ра ју.  Гра ђа ни би ра ју чла но ве 
европ ског  Пар ла мен та. Ме ђу тим, европ ски Пар ла мент да нас има 
ми нор ну уло гу по мно гим пи та њи ма од зна ча ја. Ка да је реч о де-
мо кра ти ји до са да шња ис ку ства нам ука зу ју на чи ње ни цу да се јед-
на ствар на де мо кра ти ја у др жа ви у ства ри по ка зу је ка да се по де ли 
моћ или власт у др жа ви. Да нас у Европ ској уни ји нпр. Не мач ка, а 
слич но је и са пар ла мен ти ма у дру гим др жа ва ма, по ли ти ка ко ја се 
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об ли ку је (усво ји) у не мач ком пар ла мен ту не мо же да се ре а ли зу је у 
Европ ском пар ла мен ту итд.

Дру гим ре чи ма очи глед но је да Европ ска уни ја пред ста вља 
јед ну им пе ри ју са им пе ри ја ли стич ким на ме ра ма и не де мо крат-
ским струк ту ра ма. Еко ном ска пра ва др жа ва Европ ске уни је су ма-
ња не го нпр. са ве зних др жа ва у САД. Са да шње ста ње у Грч кој и 
ште та ко ју гра ђа ни Грч ке тр пе се мо же озна чи ти као ре зул тат јед-
не отво ре не дик та ту ре. Фи нан сиј ска по ли ти ка у Грч кој се пра ви у 
Бри се лу и пу тем Бри се ла се у Грч кој спро во ди. Гра ђа ни Грч ке се 
уоп ште не пи та ју за би ло шта, као ни у дру гим др жа ва ма чла ни ца-
ма Европ ске уни је. Не што ма ло ре фе рен ду ма, ка да се на род пи тао 
(из ја шња вао) би ло је 2005. го ди не нпр. у Фран цу ској и Хо лан ди ји. 
Та да су гра ђа ни ових др жа ва гла са ли про тив Европ ског уста ва. У 
дру гим др жа ва ма гра ђа ни ни су ни пи та ни. То „не“ од Фран цу за и 
Хо лан ђа на је до ве ло до са свим ма ле про ме не па су тај исти устав 
под дру гим име ном, 3 го ди не ка сни је ипак усво ји ли. Али Фран цу-
зи и Хо лан ђа ни ни су сме ли ви ше да гла са ју као и они дру ги на ро ди 
осим Ира ца ко ји су ре кли „не“ али су за то би ли ка жње ни по нов ним 
гла са њем го ди ну да на ка сни је. 

РЕАЛНОСТЕВРОПСКЕУНИЈЕ

Мно ги ва лид ни по ка за те љи да нас ука зу ју на чи ње ни цу да су 
при ма ња ста нов ни штва у Европ ској уни ји до са да би ла до ста до бра 
у од но су на по след ње 2-3 го ди не. То зна чи да све ви ше ста нов ни ка 
Европ ске уни је би ва си ро ма шно. С дру ге стра не још се ви ше бо га-
те бо га ти слој ста нов ни штва, али ка да се узме про сек из ме ђу си ро-
ма шних и бо га тих он увек оста је исти па се на осно ву та квих по-
да та ка го во ри о „успе ху“ у Европ ској уни ји. У том сми слу је за чу-
ђу ју ће сва ко по ре ђе ње  Ср би је са нпр. би ло ко јом чла ни цом Европ-
ске уни је.  Још је ма ње објек тив но по ре ђе ње са нпр. Не мач ком, 
Фран цу ском, Ве ли ком Бри та ни јом... Не мач ка је без сум ње нај ја ча 
др жа ва па и си ла у Европ ској уни ји. У ства ри Ср би ја би тре ба ло да 
узме при ме ре дру гих ре ле вант ни јих др жа ва Ру му ни је, Бу гар ске,... 
а на ро чи то се овом при ли ком чи ни ин ди ка ти ван при мер Пољ ске. 
По зна то је да је Пољ ска по мно гим пи та њи ма до ста слич на са Ср-
би јом. Та ко нпр. Пољ ска има ре ла тив но раз ви је ну по љо при вре ду, 
а из вре ме на со ци ја ли зма јој је оста ла ре ла тив но до бра еко ном ска 
струк ту ра. Пољ ска при па да да нас Европ ској уни ји, али има ка та-
стро фал не по сле ди це у еко ном ском по гле ду. Ова кве по сле ди це су 
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ре зул тат, пре све га, укла ња ња ца рин ске ба ри је ре чи ме је при вре-
да Пољ ске по ста ла ин те гра ци о ни део еко но ми ја оста лих др жа ва 
(др жа ва Европ ске уни је) Та ко ђе и „евро“ сто ји у кон ку рен ци ји са 
да ле ко моћ ни јим еко но ми ја ма Не мач ке, Фран цу ске, Ита ли је.. а по-
сле ди це су та да не ми нов не. Пољ ски по љо при вред ни ци  гу бе у том 
так ми че њу и при мо ра ни су да за тва ра ју сво ја га здин ства. Та ко ђе је 
зна чај но да је од 2006. го ди не че ти ри ми ли о на По ља ка, нај че шће 
мла дих, при то ме и обра зо ва них ка дро ва, на пу сти ло зе мљу јер у 
Пољ ској ви ше ни су мо гли на ћи по сао. Ови мла ди ка дро ви су нај че-
шће од ла зи ли у Ве ли ку Бри та ни ју и не што ма ње у Не мач ку, Фран-
цу ску итд. где су на ла зи ли по сао. Ме ђу тим, услед ми гра ци је рад-
не сна ге усло жа ва се про бле ма ти ка око за по шља ва ња и у Ве ли кој 
Бри та ни ји јер са да њи хо ви мла ди све те же на ла зе по сао, па да це на 
ра да, ра сте це на ста но ва ња итд. Ка ко је уво зна рад на сна га јеф ти-
ни ја од до ма ће по сло дав ци у Ве ли кој Бри та ни ји се ра ди је од лу чу ју 
за по сли ти нпр. По ља ка не го свог гра ђа ни на. Да кле, очи глед но је, 
са мо из овог јед ног при ме ра, да члан ство у Европ ску уни ју „раз би-
ја“ Пољ ску, али и моћ ну др жа ву као што је у овом слу ча ју Ве ли ка 
Бри та ни ја. Ана ло ги јом се да за кљу чи ти да је си ту а ци ја ма ње-ви ше 
иста и по пи та њу дру гих др жа ва. Ако се кроз овај при мер са гле да 
по зи ци ја Ср би је он да  се мо же за кљу чи ти да је за чу ђе ње ка ко на-
ши мла ди же ле оти ћи у Европ ску уни ју по сва ку це ну. Евро па је 
из гу би ла по ли тич ки ком пас и да нас по сто ји као НА ТО-Аме рич ки 
про тек то рат. За ро бље на соп стве ном би о гра фи јом, она је по ста ла 
са у че сник и у из вр ше њу смрт не ка зне над ху ма ни стич ким иде а-
лом, ко ме је ина че те жи ла и ко ји ма је на дру гом ци ви ли за циј ском 
та су за кла ња ла свој исто риј ски па то ху ма ни зам. То је и раз лог што 
је ује ди ње на Евро па, пр ви пут по сле Дру гог свет ског ра та, по сла ла 
ка зне не екс пе ди ци је на срп ски на род, во де ћи свој пр ви рат под на-
зи вом Европ ске за јед ни це.

ПОУКЕЗАСРБИЈУ

Објек тив но го во ре ћи, о пој му на ци о нал не др жа ве да нас су нај-
че шћа из ра жа ва ња у при лич но не га тив ној ко но та ци ји. Иде о ло зи 
свет ског ка пи та ла су ус пе ли да све што је не га тив но ве жу за на ци-
ју. Ус пе ли су да на ци о нал но и на ци ју про гла се као нај ве ће зло 20-
тог ве ка.  Об зи ром да се то ра ди сми шље но и на ду же вре ме мо же 
се за кљу чи ти да се ра ди о сво је вр сном про јек ту уни ште ња на ци је. 
Ови про јек ти су та ко ђе ура ђе ни од стра не гло ба ли ста, пре ко пре 
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све га, ве ли ких ба на ка, ко ји  же ле да рас ту ре др жа ве и да ус по ста ве 
свет ски по ре дак – свет ску власт и за то  на ци о нал ну  др жа ву мо ра ју 
да ома ло ва жа ва ју, бла те и рас ту ра ју на сва ки мо гу ћи на чин. 

У том сми слу ин ди ка ти ван је при мер у ве зи обра зо ва ња, од но-
сно при хва та ње тзв. Бо лоњ ске де кла ра ци је ко ја не сум њи во већ са-
да да је не га тив не ре зул та те по про све ту7) и на у ку за ду жи низ го ди-
на уна пред, али и ре фор ме ко је су спро ве де не у дру гим обла сти ма 
од зна ча ја за на ци о нал ну др жа ву (код нас на при мер тзв. про фе си-
о на ли за ци ја вој ске, ре фор ма у пра во су ђу, при ва ти за ци ја др жав не 
имо ви не итд.).8) Да нас иде о ло шки гло ба ли сти го во ре нпр. Ср би ма, 
Хр ва ти ма или Тур ци ма  да мо ра ју ући у Европ ску уни ју да би по-
ста ли де мо крат ске др жа ве иако ове др жа ве већ одав но при па да ју 
не са мо те ри то ри јал но Евро пи.

У том сми слу нај че шће се по ста вља ју пи та ња ко ји ма се на-
сто ји ома ло ва жи ти ста ње у др жа ви па чак иза зва ти и фру стра ци ју 
омла ди не. Та ко се нпр. по ста вља пи та ње за што да је дан млад Ср-
бин оста не да ра ди у Ср би ји или да че ка по сао ко ји је ма ло пла ћен,  
кад му Европ ска уни ја пру жа ве ли ке мо гућ но сти за за по шља ва ње. 
Европ ска уни ја се пред ста вља као спа со но сно ре ше ње ко је ни ка да 
не ће из не ве ри ти оне што че ка ју по сао. Ме ђу тим, чи ни се да мла-
ди и не за по сле ни љу ди Ср би је ни су по хр ли ли у Европ ску уни ју и 
по ред   не дав ног уки да ња ви зе од стра не Европ ске уни је. Ово из 
раз ло га што су мно ги схва ти ли да Европ ска уни ја објек тив но го-
во ре ћи ни је по ка за ла пре те ра но оду ше вље ње пре ма ими гран ти ма. 
Ово се не од но си са мо на омла ди ну из Ср би је. Мно ги по да ци ука-
зу ју да и у Европ ској уни ји је све ве ћи број не за по сле ног ста нов-
ни штва и да за до би ја ње по сла мо ра да се про ђу раз ли чи те про ве-
ре и до ка зи ва ња (ода но сти и по слу шно сти). Но, чи ње ни ца је и да 
мно ги мла ди љу ди ко ји су оти шли на рад у не ку од др жа ва Европ-
ске уни је због не мо гућ но сти да се вра те у сво ју др жа ву по чи њу да 
се ба ве и кри ми нал ним по сло ви ма. Та ко ђе, онај ко и до би је по сао 
у Европ ској уни ји, не рет ко је ма ње пла ћен и под це њен у од но су 
7)  По у че на до са да шњим ис ку стви ма Хр ват ска ко ја је пред ња чи ла са уво ђе њем Болоњскe 

де кла ра ци је са мо по сле не ко ли ко го ди на тра жи мо дел ка ко исту да по ти сне из свог си-
сте ма обра зо ва ња уочив ши ве ли ке ште те од исте.

8)  Ако се за при мер узме За пад на Евро па пре 1991 (та да се зва ла Европ ска за јед ни ца) 
мо же се за па зи ти да то ни је би ла са мо раз ли ка у име ну. То је пре би ло јед но удру же ње 
– али јан са на ци о нал них др жа ва. Ни је по сто ја ло за јед нич ко тр жи ште, за јед нич ки но вац 
или за јед нич ка вој ска, али је чи ње ни ца да је та да шња Европ ска за јед ни ца да ле ко бо ље 
функ ци о ни са ла. Ово из раз ло га што су се на ци о нал не др жа ве ме ђу соб но до го ва ра ле о 
мно гим пи та њи ма. До го вор се оба вљао у за јед нич ком еко ном ском про сто ру где др жа ве 
чла ни це ни су јед на дру гој кон ку ри са ле.
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на дру ге за по сле не, али ће са свим си гур но за ра ђи ва ти мно го ви ше 
нов ца не го у Ср би ји. Ме ђу тим, тај про цес у крај њем слу ча ју во ди 
рас ту ра њу на ше зе мље. Ипак знат но су ин те ре сант ни ја оче ки ва ња 
на ше  зе мље у ве зи Европ ске уни је. На при је му Ср би је у Европ ску 
уни ју по треб но је ис пу ни ти не ко ли ко усло ва од ко јих је сва ка ко 
нај зна чај ни ји онај ко ји се од но си на Ко со во и Ме то хи ју чи ја је не-
за ви сност при зна та баш од во де ћих др жа ва Европ ске уни је. Пред 
Ср би ју се да нас по ста вља не ко ли ко кључ них усло ва за учла ње ње 
ко ји се мо гу озна чи ти као ди рект ни уни шта ва о ци Ср би је као на ци-
о нал не др жа ве. Ови усло ви се ни јед ној дру гој др жа ви ра ни је ни су 
по ста вља ли.

Је дан од усло ва или на чи на уни ште ња Ср би је је сте узи ма ње 
су ве ре ни те та ис тој на ње ној те ри то ри ји (Ко со во и Ме то хи ја, Ра-
шка област, Вој во ди на.....)9)

Дру ги услов или на чин је да се пре ма др жа ва ма по тен ци јал-
ним чла ни ца ма, али и они ма ко је већ је су ство ри илу зи ја не ми нов-
но сти, од но сно на ме та ње од ре ђе них уго во ра ко ји се мо ра ју пот пи-
са ти и стрикт но спро во ди ти.

Тре ћи на чин се са сто ји у по сте пе ној ин фил тра ци ји им пе ри јал-
них сим бо ла (нпр. зве зде на за ста ви Европ ске уни је) у све аспек те 
жи во та. Ова кви при ме ри се мно же у тај но сти, без про те ста или 
де мо крат ског одо бра ва ња.

Че твр ти на чин се са сто ји у то ме да се о ру ши лач ким на сто ја-
њи ма или ефек ти ма ди ску ту је отво ре но, али тек ка да се они оства-
ре. У том сми слу ин ди ка ти ван је при мер пот пи си ва ње Ам стер дам-
ског уго во ра од стра не То ни ја Бле ра 1997. го ди не ко је је у Ве ли кој 
Бри та ни ји би ло про пра ће но ми ни мал ном де ба том о пра ву гра ђа на 
да им се не су ди у ино стран ству. Ме ђу тим, ово на че ло је усво је но 
још 1989. го ди не у фор ми уред бе За ко на о из ру че њу као и у окви ру 
за кон ских ме ра про ис те клих из Уго во ра у Ма стрих ту.

Пе ти на чин је усме рен пре ма „кон крет ним“ про бле ми ма., а 
огле да се у на сто ја њу да Евро фе де ра ли сти на сто је са кри ти сво је 
ствар не на ме ре од на ци о нал них би рач ких те ла. Због то га се из све 
сна ге тру де да се ста зом обес пра вље ња европ ских на ци ја кре ћу 
што кра ћим и што ефи ка сни јим ко ра ци ма.
9)  У том кон тек сту је Клод Ше сон из ја вио јед ном при ли ком да „Евро пу ни ка да не би-

смо из гра ди ли де мо крат ским сред стви ма“. www.acp-euco u ri er.in fo/ACP-EU-Co o pe ra-
tion.201.0.html?&L=Â°2
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Ше сти на чин је ни као као по сле ди ца не спо соб но сти зе ма ља 
чла ни ца да за јед нич ки фор му ли шу би ло ко ји ме ђу др жав ни уго-
вор. До го во ре на на че ла се не мо гу при ме ни ти на сва ко днев не по-
ли тич ке, дру штве не и еко ном ске слу ча је ве, што за по сле ди цу има 
да Европ ски суд прав де (ко ме је за да так учвр шће ње је дин стве не 
Европ ске уни је) не пре ста но ту ма чи те исте уго во ре и до но си за ко-
не у име но ве са ве зне др жа ве ко ји се про ти ве ин те ре си ма др жа ва 
чла ни ца.

Сед ми на чин се огле да у не пре ста ној про па ган ди у ко рист 
Европ ске уни је умре жа ва њем на ци о нал них ме ди ја или ин ста ли-
ра ње стра них ме ди ја у др жа ви (нпр. Глас Аме ри ке у Ср би ји итд.) 
Та ко ђе се ова про па ган да од ви ја и  кроз си стем обра зо ва ња, кроз 
отва ра ње ве ли ког бро ја ино стра них шко ла код нас или про па ги-
ра ње да на ши мла ди што ви ше од ла зе на сту ди је, спе ци ја ли за ци је  
ван на ше зе мље итд.

Да кле, на ма су већ од у зе ти Ко со во и Ме то хи ја, Ср би и дру-
ги не ал бан ски ста нов ни ци су про те ра ни из те по кра ји не. Бив ши 
пред сед ник Ми ло ше вић је умро у Ха гу под чуд ним окол но сти ма, 
а Ср би у Ха гу су осу ђе ни на за твор ске ка зне ко је су не у по ре ди во 
ве ће од ка зни осу ђе ни ка дру гих на ци о нал но сти. И по ред свих чи-
ње ни ца Ср би ја и да ље на сто ји ин те гра ци ју у Европ ску уни ју. 

По ста вља се пи та ње за што је на ша суд би на би ла го ра и тра-
гич ни ја од свих дру гих на ро да ка да се зна да ни су са мо Ср би до-
при не ли раз би ја њу Ју го сла ви је.

Од го вор је, да кле, у очи глед ној чи ње ни ци да гло ба ли сти же ле 
да уни ште на ци о нал ну др жа ву уоп ште. У том сми слу срп ски на род 
у Евро пи има нај ве ћи по нос. Свест срп ског уче ни ка се про те же до 
бит ке на Ко со ву и Ме то хи ји при че му се не за бо ра вља ју на ши на-
ци о нал ни хе ро ји Цар Ду шан, Цар Урош итд. На ме ра је очи глед но 
да се на ша исто ри ја, кул ту ра, по ли ти ка....уто пи у Европ ској уни ји. 
Да кле, срп ска свест се мо ра рас ту ри ти да би се за бо ра ви ла соп-
стве на исто ри ја, али и да би смо по слу жи ли као при мер оста лим 
на ци ја ма. Чи ње ни ца је да је Ју го сла ви ја би ла при мер Евро пи по 
пи та њу мул ти кул ту рал но сти, мул ти на ци о нал но сти и мул ти кон-
фен си о нал но сти због че га је на про сто мо ра ла би ти раз би је на.

У сва ком слу ча ју са мо Ср би ни су кри ви за раз би ја ње Ју го сла-
ви је, као што ни да нас по ли тич ке па и без бед но сне про бле ме у Ра-
шкој обла сти не про у зро ку ју Ср би већ дру ге на ци је пот по мог ну те 
вла да ма или по ли тич ким ли де ри ма из дру гих др жа ва. Европ ска 
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уни ја уме сто да већ са да објек тив но ука зу је на од ре ђе не про бле ме 
у Ср би ји (сми ру је на пе тост) упра во по пи та њу де ша ва ња у Ра шкој 
обла сти и да ље тра жи мо дел ка ко да „при ти сне“ Ср бе ка ко би се 
„сми ри ла“ си ту а ци ја у Ра шкој. 

На овом ме сту се мо же по ста ви ти јед но уоп ште но пи та ње ко-
је се од но си и на Ср би ју, а то је мо же ли се да нас вла да ти јед ним 
на ро дом или зе мљом,  а да се ни је део те струк ту ре. Мно го број на 
ис ку ства ука зу ју на чи ње ни цу да су сви ко ји су то по ку ша ли ло-
ше про шли. Та ко је нпр. про шао и пред сед ник Ира ка Са дам Ху се-
ин али је оста ла чи ње ни ца да се у Ира ку знат но бо ље жи ве ло под 
ње го вом вла да ви ном те да је др жа ва би ла знат но уре ђе ни ја не го 
да нас ка да, по сле без у спе шне агре си је на Ирак од стра не НА ТО-а 
и ње го вог по вла че ња, та мо ви о ри за ста ва са зве зди ца ма. Мо же се 
та ко ђе по ста ви ти још ја сни је пи та ње да ли и Ср би ја да нас ср ља у 
ко ло ни јал но роп ство или се ра ди са мо о не ра зу ме ва њу мо дер не де-
мо кра ти је ко је уз то и ни смо све сни.

Чи ни се ипак да је Ср би ја, ма ка ко то зву ча ло, да нас при мо-
ра на да се учла ни у Европ ску уни ју, али прет ход но мо ра ис пу ни-
ти још мно ге зах те ве. За став Ср би је пре ма члан ству у Европ ској 
уни ји мо гу по слу жи ти мно ги при ме ри дру гих др жа ва. Та ко нпр. 
Че шка ни је хте ла да пот пи ше Ли са бон ски уго вор док ни је ре ши ла 
про блем по врат ка (ни је при ста ла на по вра так) имо ви не Су дет ским 
Нем ци ма. Та ко ђе,Сло ве ни ја је зах те ва ла да се ре ши про блем гра-
нич ног по ја са са су сед ном Хр ват ском од Европ ске уни је, а Пољ ска 
је ду ги низ го ди на во ди ла пре го во ре са Европ ском уни јом око од-
ре ђе ња кво те за из воз нпр. кром пи ра итд. Све ово не дво сми сле но 
ука зу је да су све зе мље има ле кон крет не ко ри сти од Европ ске уни-
је, а са мо Ср би ји се отео део ње не те ри то ри је - Ко со во и Ме то хи ја, 
а ту очи глед но ни је крај. 

Ово ме ко нач но тре ба до да ти и чи ње ни цу да је НА ТО бом бар-
до вао и раз ру шио Ср би ју, а око 3000 Ср ба је том при ли ком уби је-
но. НА ТО је озра чио те ри то ри ју Ср би је о че му се да нас ве о ма ма ло 
го во ри, а ко ри шће не су ра зор не бом бе ши ром зе мље ко је су би ле 
пу ње не ра ди о ак тив ним ма те ри ја лом10) и ко је и да нас зра че и од ко-
јих је по ве ћан број обо ле лог ста нов ни штва (на ро чи то на Ко со ву и 
Ме то хи ји) од кар ци но ма. То зна чи да су озра че ни и Ал бан ци ко је 
су САД и Европ ска уни ја же ле ле да осло бо де „срп ског те ро ра“.
10) Де таљ ни је Ра кић Ми ле, Ђорђeвић Ми ли ја на: „Де ли мич на де кон та ми на ци ја У-238 и 

мо гућ ност угро жа ва ња жи вот не сре ди не са аспек та без бед но сти“, Ве те ри нар ски фа-
кул тет, Бе о град, Збор ник са ме ђу на род ног са ве то ва ња 2001. год.- Na slov zbor ni ka?
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Због то га тре ба раз ми сли ти, или рас пи са ти ре фе рен дум о же-
љи ста нов ни ка Ср би је за ин те гра ци ју у НА ТО и Европ ску уни ју. 

У овом мо мен ту чи ни се да би за Ср би ју ула зак у НА ТО па и 
у Европ ску уни ју би ла јед на ве ли ка бру ка и клоп ка. Та ко нпр. ка да 
би Ср би ја по ста ла чла ни ца НА ТО-а то би зна чи ло да би би ли при-
зна ти и опро ште ни њи хо ви зло чи ни на не ти на шем на ро ду, а ве о ма 
бр зо би се до шло у си ту а ци ју да срп ски си но ви ги ну за НА ТО ин-
те ре се ши ром све та (то је и је дан од основ них раз ло га про фе си о-
на ли за ци је на ше вој ске да нас) 

Ка да се го во ри о члан ству Ср би је у Европ ску уни ју чи ње ни ца 
је да и опо зи ци ја, а на ро чи то по зи ци ја же ле то члан ство, ме ђу тим 
чи ни се да о том члан ству тре ба да се во де струч не (ар гу мен то ва-
не) рас пра ве. Ср би ја ће ула ском у Европ ску уни ју би ти и да ље рас-
пар ча ва на и рас ту ра на, а то ће се на ро чи то осе ти ти у сфе ри при-
вре де и по љо при вре де ко је ће би ти у знат ном за о стат ку и гу бит ку 
у  од но су на све ове дру ге зе мље. Ово ме иде у при лог пре до че на 
си ту а ци ја са 4 ми ли о на мла дих По ља ка ко ји су оти шли у Европ ску 
уни ју у по тра зи за по слом, али исти ни су на шли. Ме ђу тим, исти не 
ра ди у Пољ ској је тај про блем  до ста убла жен об зи ром да је Бри сел 
дао По ља ци ма мно го суб вен ци о ног нов ца  за по моћ. Да нас је очи-
глед но да Европ ска уни ја ви ше не ма нов ца па та ко ће то осе ти ти 
и Ср би ја. Тим пре за бри ња ва ју ће зву чи те жња на ших по ли ти ча ра 
да нас ко ја се огле да у ис ти ца њу и на сто ја њу (за го ва ра њу) уво ђе ња 
евра у Ср би ју чим се ство ри „при ли ка“ за то. При то ме, на мер-
но или не за бо ра вља ју се чи ње ни це да „евро не пред ста вља пр ви 
ко рак ка ства ра њу Ује ди ње них европ ских др жа ва; он пред ста вља 
по след њи и нај ва жни ји ко рак. Без ва лу те, цен трал не бан ке и кон-
тро ле ко ју Ми ни стар ство фи нан си ја по се ду је над бу џет ском рас-
по де лом, др жа ва гу би кон тро лу над сво јим ин ге рен ци ја ма, а са мим 
тим и власт. У кон сти ту тив ном и де мо крат ском сми слу та др жа ва 
ви ше не пред ста вља  др жа ву већ по кра ји ну дру ге др жа ве – у овом 
слу ча ју Европ ске уни је.11) 

Ин ди ка ти ван је и при мер Ро бер та Ку пе ра глав ног са вет ник 
Т. Бле ра ко ји се за ла гао зано ву спољ ну по ли ти ку, од но сно за но-
ви ко ло ни ја ли зам  То је да кле и ствар на док три на 21. ве ка Да ли 
су по ли ти ча ри на не ки на чин део про јек та јер се о овим ства ри ма 
мо ра мно го озбиљ ни је раз ми шља ти. Ме ђу тим ла ко се да уочи ти 
11)  Род ни Ет кин сон, НовадиктатураЕвропе–угњетавањеиваскрсдемократскихнаци

ја, До си је, Бе о град, 2005, стр. 17.
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да мно ги по ли ти ча ри про фи ти ра ју од про мо ви са ња гло ба ли за ци је 
или Европ ске уни је. Та ко ако јед на зе мља при сту пи Европ ској уни-
ји глав ни про та го ни сти (по ли ти ча ри) до би ја ју сво је ме сто у Са ве-
ту Евро пе, Ко ми си ји, Пар ла мен ту тј има ју ле пе би рое у Европ ској 
уни ји тј. Бри се лу и Штрас бур гу ко је ка сни је по ве зу ју у дру гим зе-
мља ма нпр. у Ср би ји у Но вом Са ду, Бе о гра ду итд. За од ре ђе не зе-
мље тре ба од ре ђе ни број са рад ни ка (за Ср би ју око 2000 са рад ни ка) 
ко је пла ћа Бри сел а тај но вац Бри сел на вол ше бан на чин до би ја 
опет из Ср би је.

Та ко ђе за Ср би ју су од зна ча ја и до га ђа ји ве за ни за Ре пу бли ку 
Срп ску. Очи глед но је из при ме ра Ре пу бли ке Срп ске, од но сно це ле 
Бо сне и Хер це го ви не да стран ци у ства ри же ле др жа ве под про тек-
то ра том јер је Бо сна и Хер це го ви на да нас упра во то. Ово се же ли 
и са Ма ке до ни јом, Хр ват ском итд. Је дан од раз ло га је и сма ње-
ње, од но сно ства ра ње јеф ти не и ефи ка сне ад ми ни стра ци је. Да кле, 
ни Европ ска уни ја ни гло ба ли сти не же ле „са мо у пра вља ње“ већ 
гло бал но упра вља ње. Ова на сто ја ња се по сте пе но оства ру ју кроз 
цен тра ли за ци ју упра вља ња нпр. у ва зду шном са о бра ћа ју, ства ра њу 
је дин стве не по ли циј ске и вој не ко ман де и ор га ни за ци је, уки да ње 
на ци о нал них ца ри на итд.

УМЕСТОЗАКЉУЧКА

Европ ске ин те гра ци је, као и би ло ко је дру ге ин те гра ци је тре-
ба ло би да има ју свр ху до при но са бо љит ка срп ском на ро ду и Ср-
би ји. Не до пу сти во је да ин те ре си Ср би је бу ду жр тво ва ни ра ди 
при сту па ња Европ ској уни ји или због по пу шта ња пред иза зо ви ма 
ове, пре све га, не ху ма не. не пра вед не и не при род не гло ба ли за ци је. 
Уоста лом, европ ске ин те гра ци је, и ако по ђе мо од те о риј ске мо гућ-
но сти да су за нас и да ље ре ал не, но се и мно го то га не га тив ног. 
Стал но по сма тра мо леп шу стра ну ства ри, и жи ви мо у илу зи ја ма да 
са мо она по сто ји (да не ма ал тер на ти ву). Ме ђу тим, ни је та ко. И те 
ка ко по сто је и не га тив ни аспек ти ула ска Ср би је у Европ ску уни ју, 
и при то ме се не ми сли са мо на угро жа ва ње на шег те ри то ри јал ног 
ин те гри те та.  Је дан део це не ула ска у Европ ску уни ју, ко ји сва ка ко 
у ве ћој или ма њој ме ри мо ра мо да пла ти мо, за нас мо же да бу де и 
фа та лан. Ра ди се о ет нич ким и вер ским про ме на ма - ко је има ју и 
пра те ће дру штве не ефек те, од ра ста кри ми на ла до убр за ва ња па-
три от ско-иден ти тет ске еро зи је - са ко ји ма би се Ср би ја не ми нов но 
су о чи ла, а мо жда се већ по че ла и су о ча ва ти.



- 298 -

ОДНОСДРЖАВЕИЕКОНОМИЈЕКРАТАКТЕОРИЈСКИ...МилеРакић

MileRakic
SERBIAINANENVIRONMENTOFGLOBALIZATIONAND

EUROPEIZATION
Summary

AlthoughitissaidthatSerbiahastraceditsdevelopmen
talcourse, inrealityit isobstructedunderbothexternal
and internal influences. Theways for Serbia to overco
me obstacles are different ones and theymostly depend
onperceptionofthemandnationalinterestsofSerbia.In
thechoiceofmethodologyforovercomingthecurrentand
futureproblems,Serbiamayusetheexperiencesofother
states thatare themembersof theEuropeanUnionand
thathavebeenalsoinfluencedbyglobalization.Aperma
nentandobjectiveconsiderationoftheimpactofglobali
zationonthestateisnecessary,aswellasananalysisof
allpreconditionsthatSerbiahasbeenfacinginthepro
cessofitsintegrationintotheEuropeanUnion.
KeyWords:Serbia,globalization,EuropeanUnion
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Resume

European integrations,aswellasanyother integration,
are expected to contribute to the wellbeing of Serbian
peopleandSerbia.Itisunacceptablethattheinterestsof
Serbia are sacrificed for purpose of enrollment into the
EuropeanUnionorforpurposeofgivinguptothechal
lengesofthis,firstofall,inhuman,unjustlyandunnatural
globalization.TheEuropeanintegrations,evenifwetake
intoaccount the theoreticalpossibility that theyarestill
realisticforus,bringsalongsomenegativethings.Weof
tentakeintoaccountamorepositivesideofthispicture
andliveinillusionsthatitistheonlypossiblesolutionfor
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us (without other alternatives).However, things are not
thewayitispresented.Therearemanynegativeaspects
oftheenrollmentofSerbiaintotheEuropeanUnion,and,
in thissense,notonly infringementofour territorial in
tegrity.Onepartofthepricethatwemoreandlesshave
topayforourenrollmentintotheEuropeanUnionmight
beevenfatalforus.Thereisapossibilitythattherecome
someethnicalandreligiouschanges,alongwiththeircon
sequentialsocialeffects,startingfromthegrowthofcrimi
nalitytotheaccelerationofpatrioticidentityerosion,that
Serbiawouldinevitablyfaceinthiscase,anditispossible
thatithasalreadystartedtofacethesedays.
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