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@ивимоуглобалномдобу, умре же ног дру штва и пост на ци о-
нал них кон сте ла ци ја. Њи хо ва струк ту ра и ди на ми ка  де тер-

ми ни са на је про це си ма на уч но тех но ло шке ре во лу ци је и ин фор-
ма ци о ног раз во ја. Основ не по лу ге со ци о кул тур не ди на ми ке у са-
* Овај рад је део ши ре сту ди је ра ђе не у окви ру про јек та 179074 („Традиција,модерни

зацијаинационалниидентитетуСрбијиинаБалкануупроцесуевропскихинтегра
ција“) ко ји ре а ли зу је Цен тар за  со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Ни шу а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку Ре пу бли ке Ср би је.
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вре ме но сти узро ко ва не су успо ном но вих тех но ло ги ја и гло ба ли-
за ци јом, као но вом исто риј ском фор мом мо дер ни за ци је и раз во ја 
са вре ме ног све та. Аме рич ки со ци о лог Џ. Низ бет, у сво јој сту ди ји 
„Ме га трен до ви 2000“, из ме ђу оста лог пи ше: о глобалним мега
трендовима–који супопут„стре ла вре ме на“,тј.општихдру
штвенихтенденцијаобликоваленовусликусавременогсвета.Из-
ме ђу оста лог, то су сна ге „тре ћег та ла са“, ин тер на ци о на ли за ци ја 
но вих про из вод них сна га, ства ра ње гло бал ног свет ског тр жи шта, 
афир ми са ње но вих ак те ра при вред ног и дру штве ног раз во ја у ли ку 
тран сна ци о нал нихкор по ра ци ја, по ја ва но вих со ци јал них по кре та 
на дру штве ну сце ну као ак те ра дру штве них про ме на, кри за ин сти-
ту ци ја пар ла мен тар не пред став нич ке де мо кра ти је и по ку ша ји њи-
хо ве за ме не об ли ци ма пар ти ци па тив не де мо кра ти је.

 
Та бе ла 1.

Де сет кључ них  раз вој них ме га трен до ва дру ге по ло ви не и с кра ја XX ве ка

10 ме га трен до ва ко ји опи су ју 
основ не ка рак те ри сти ке ци-
ви ли за циј ског раз во ја у дру-

гој по ло ви ни овог сто ле ћа
10  ме га трен до ва на кра ју  XX ве ка

1.  Од ин ду стриј ског ка ин-
фор ма тич ком дру штву

2.  Од кла сич не ка ви со кој 
тех но ло ги ји

3.  Од на ци о нал не ка свет ској 
(гло бал ној) при вре ди

4.  Од крат ко роч них ка ду го-
роч ним ци ље ви ма

5.  Од цен тра ли за ци је ка де-
цен тра ли за ци ји

6.  Од ин сти ту ци ја ка са мо-
по ћи

7.  Од пред став нич ке ка пар-
ти ци па тив ној де мо кра ти ји

8.  Од хи је рар хиј ске ка мре-
жној (net work) ор га ни за-
ци ји

9.  Од Се ве ра ка Ју гу
10.  Од или-или ка ви ше крат-

ним оп ци ја ма

1.  Еко ном ски про спе ри тет је пла не тар ни 
фе но мен

2.  Умет ност за ме њу је спорт као нај ва жни ји 
са др жај сло бод ног вре ме на

3.  Раз ви ја се тр жи шни  
со ци ја ли зам

4.  Гло ба ли за ци ја сти ла жи во та, уз ја ча ње 
кул тур ног  на ци о на ли зма

5.   При ва ти за ци ја др жа ве бла го ста ња
6.  Ре ги он Па ци фи ка по ста је еко ном ски цен-

тар све та
7.  По раст уло ге же на у би зни су и   

по ли ти ци
8.  на сту па “век би о ло ги је” ко ји за ме њу је 

“век фи зи ке”
9.  успон но вих вред но сти као  што су етич-

ност, од го вор ност, ини ци ја тив ност и 
кре а тив ност

10.  тријумф индивидуалности и 
персоналности 

Извор: Na is bitt, J. Megatrends:TenNewDirectionsTransformingOurLives, New 
York, 1982; Na is bitt, J., Abur de ne, P., “Me ga trends 2000” New York, 1990. (пре ма 

књи зи С. По крај ца Транзицијаитехнологија, Бе о град, 2000, стр. 158)

Упо ре до са овим гло бал ним ме га трен до ви ма ко ји су ма ње или 
ви ше ве за ни за про тив ре чан про цес гло ба ли за ци је и но ве исто риј-
ске фор ме по дру штва ва ња дру штве не мо ћи у са вре ме но сти, те ку 
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про це си мо но по ли за ци је и кон цен тра ци је  ка пи та ла и но ви об ли ци 
нео им пе ри јал не хе ге мо ни је за сно ва ни на стра те ги ји нео ли бе рал-
ног раз во ја, док три не шо ка и ка пи та ли зма ка та стро фе, ко ји се ре а-
ли зу ју у фор ми мо но цен трич ног гло ба ли зма као про јек ти по ред ка  
но вих не јед на ко сти у све ту. На овом фо ну вр ши се успон/до ми на-
ци ја фи нан сиј ске бур жо а зи је у гло бал ној еко но ми ји. Оства ру је се 
гло ба ли за ци ја но вих ме ди ја у си сте му сим бо лич ке мо ћи у са вре-
ме ном све ту. У то ку је об но ве хлад ног ра та и НА ТО-иза ци је све та, 
као и ре ко ло ни за ци ја и нео им пе ри ја ли зам у фор ми „ли бе рал них 
им пе ри ја“ (Р. Кај ган, Р. Ку пер).

Основепротивуречности/супротностиуглобалномсветском
системуданасиз ра же не су у сле де ћим про це си ма: 

а)из ме ђу гло ба ли за ци је и мо но цен трич ног гло ба ли зма, тј. из-
ме ђу дру штве ног ка рак те ра/ин тер на ци о нал них про из вод-
них сна га и мо но пол ског при сва ја ња бо гат ства/мо ћи сна га 
ме га ка пи та ла, у крај њој ин стан ци из ме ђу сна га ра да и ка пи-
та ла;

б) из ме ђу нео ли бе рал ног/ ка пи та ли стич ког и со ци јал де мо-
крат ског/ мо де ла/стра те ги је раз во ја – из ме ђу раз во ја ко ји 
про фит ста вља из над чо ве ка и ра да за ма њи ну и одр жи вог/
ху ма ног раз во ја у функ ци ји ве ћи не, свих на ро да и љу ди (Po-
pu la rum Pro gre sio);

в) из ме ђу зе ма ља раз ви је ног свет ског цен тра Се ве ра и по лу пе-
ри фе ри је/пе ри фе ри је Ју га;

г) из ме ђу сна га но вог им пе ри ја ли зма и ре ко ло ни о за ци је све та 
(у бор би за ре сур се) и ан ти ко ло ни ја ли стич ких на ци о нал но-
осло бо ди лач ких по кре та;

ђ) из ме ђу но ве ко а ли ци је ли бе рал но-де мо крат ских и со ци јал-
но де мо крат ских сна га и сна га нео кон зер ва тив не ре ста у ра-
ци је („но ве де сни це“).

Основнеформесавременихсукобау све ту из ра же не су:
а) око кон цеп ци је и стра те ги је гло бал ног дру штве ног раз во ја у 

са вре ме но сти;
б) око на чи на упра вља ња ре сур си ма;
в) у сфе ри рас по де ле ма те ри јал ног бо гат ства и дру штве не мо-

ћи из ме ђу раз ли чи тих дру штве них кла са, др жа ва и ре ги о на 
у гло бал ном свет ском си сте му.
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Иако се Фу ку ја ми ном те о ри јом о „кра ју исто ри је“ и Хан тиг-
то ном о „су ко бу ци ви ли за ци ја“ же ли пре у сме ри ти па жња од жа ри-
шних син дро ма и узро ка глоблних про тив реч но сти у са вре ме ном 
све ту, и на мет не иде о ло шки обра зац о ка пи та ли зму и аме ри ка ни-
зму као бе зал тер на тив ном мо де лу и веч ној бу дућ но сти чо ве чан-
ства, са вре ме на гло бал на кри за све ви ше де ма ски ра идеј ну и кла-
сну осно ву ових об ли ка апо ло ло ги је и ка му фла же, и от кри ва иде-
о ло шко ли це са вре ме них ин те лек ту а ла ца ко ји су у слу жби но вог 
ин жи ње рин га свет ске вла да ју ће кла се. Иако се, пре 30-так го ди на, 
и мо гло по ве ро ва ти Данијел Беловој те зи о „без и де о ло ги за ци ји“  
до ла зе ћег по стин ду стриј ског дру штва, да нас је из ве сно да је пе-
ри од по сле 1989.г. /хлад ног ра та ис ко ри шћен за лан си ра ње из САД 
и успон но вих ка пи та ли стич ких иде о ло ги ја, у фор ми нео ли бе ра-
ли зма, мо но цен трич ног гло ба ли зма, су ко ба ци ви ли за ци ја и кра ја 
исто ри је. 

Та бе ла 2.
Ду би на со ци јал не по ла ри за ци је све та 

Свет ска по пу ла ци ја Свет ско бо гат ство

Нај бо га ти ји 20% 82,7%

Дру ги 20% 11,7%

Тре ћи 20% 2,3%

Че твр ти 20% 1,9%

Нај си ро ма шни ји  20% 1,4%

Извор: 
D. Held & A. McGrew, Globalisation/AntiGlobalisation, 

Po lity Press, Cam brid ge, 2002, стр. 82.

Ак ту ел на свет ска кри за, и све су ро ви ји об ли ци екс пло а та ци је 
рад не сна ге, енорм не кла сне и ре ги о нал не со ци јал не и сим бо лич-
ке не јед на ко сти све ви ше от кри ва ју дру го су ро во со ци јал дар ви ни-
стич ко ли це са вре ме ног ка пи та ли зма. Без об зи ра на де фан зи ву и 
осе ку са вре ме не ле ви це и ак те ра со ци јал де мо крат ске ори јен та ци је 
у са вре ме ном све ту све је ви ше отво ре них пи та ња: а) о при ро ди  
и ге не ра то ри ма са вре ме не гло бал не свет ске кри зе, б) ко ја кон цеп-
ци ја ка пи та ли зма да нас до ми ни ра и да ли је мо гу ћа пост ка пи та-
ли стич ка ал тер на ти ва, в) ко ја дру штва и чи ји је ТНЦ кон тро ли шу 
свет ско бо гат ство/ви шка ра да/екс тра про фи том: наф том, енер ге ни-
ма, во дом, хра ном; г) ко је дру штве не кла се и ели те има ју нај ве ћу 



стр:303312.

- 307 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2012год.(XXIV)XIvol=32

моћ (плу то кра ти, тех но кра ти – ме на џе ри, бан ка ри, вој ни ци, по ли-
ти ча ри)?

Гло бал на еко ном ска кри за и са вре ме не дру штве не про тив реч-
но сти све се ви ше из ра жа ва ју у фор ми су ко ба:

а) рат ком па ни ја на гло бал ном тр жи шту за ли дер ство;
б) у фор ми ло кал них гра ђан ских и ет но по ли тич ких ра то ва;
в) ре ги о нал них ра то ва;
г) гло бал но-ци ви ли за циј ских ра то ва;
д) као и су ко ба у раз ли чи тим обла сти ма (ет нич ки од но си, по-

ли ти ка, кул ту ра...).
Из ве сно је да смо да ле ко од ста ња „кра ја исто ри је“, те да уко-

ли ко по тра је са да шња гло бал на кри за, за ко ју И. Во лер стин пи ше 
да је структурногидугогвала,онаможедовестиидоглобалног
сукоба са неизвеснимитрагичнимпоследицама.Чо ве чан ство се 
да нас на ла зи на рас кр шћу: на пу шта ње нео ли бе рал не стра те ги је 
мо но цен трич ног гло ба ли зма, из бор но ве со ци јал де мо крат ске стра-
те ги је раз во ја или за о штра ва ње и кул ми на ци ја гло бал ног су ко ба 
са да ле ко се жним со ци јал ним раз вој ним и ци ви ли за циј ским по сле-
ди ца ма по бу дућ ност чо ве чан ства. По ста је све очи глед ни је да без 
гло бал не прав де не ма гло бал ног ми ра и да бу дућ ност чо ве чан ства 
ни је из ве сна у со ци јал дар ви ни стич ком кљу чу – не ми ло срд не, не-
ху ма не бор бе из ме ђу раз ли чи тих кла са, на ро да и ци ви ли за ци ја. 
Е.Мо рен је био у пра ву ка да је твр дио дакризасавременогчове
чанствалежиутомештоонониједовољночовечно. 

IIГЕОПОЛИТИЧКАТРАНЗИЦИЈАБАЛКАНАИЊЕНЕ
ИМПЛИКАЦИЈЕНАРАЗВОЈИСТАБИЛНОСТ

Балканјеко лев ка раз ли чи тих ци ви ли за ци ја а ли али и гро бље 
раз ли чи тих об ли ка го спо да ре ња. Рас кр шће, на ко ме се се ку лу ко ви 
раз ли чи тих ци ви ли за ци ја (пра во сла вља, ка то ли чан ства и исла ма). 
Ре ги он „не до вр ше ног ми ра“. Со ци о ло шко- по ли ти ко ло шка ана-
ли за раз во ја бал кан ских дру шта ва у по след ња два ве ка до ве ла би 
нас до за кључ ка да је Бал кан ре ги он – за у ста вља ње не до вр ше не 
гра ђан ске ре во лу ци је и бло ки ра не тран зи ци је. Са вре ме ни Бал кан 
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на ла зи се ра за пет из ме ђу евро ин те гра ци је, мо дер ни за ци је, ре тра-
ди ци о на ли за ци је и ре три ба ли за ци је1). 

Биланс20.годишњетранзицијеБал ка на мо гао би се ре зи ми-
ра ти сле де ћим кон ста та ци ја ма: на Бал ка ну је из вр ше на ге о по ли-
тич ка тран зи ци ја – од Ис то ка ка За па ду: ЕУ и НА ТО кон сте ла ци ја. 
На овом ге о про сто ру оства ру је се стра те ги ја нео ли бе рал не за ви сне 
мо дер ни за ци је – као глав на тран зи ци о на стра те ги ја. Она је до ве ла 
до де ин ду стри ја ли за ци је и еко ном ске пре за ду же но сти бал кан ских 
зе ма ља; до ма сов не не за по сле но сти  и си ро ма штва. Ови и дру ги 
про це си до ве ли су до пе ри фе ри за ци је при вре де, дру штва и кул ту-
ре бал кан ских зе ма ља. На овом про сто ру на де лу су про це си ре ко-
ло ни за ци је и про тек то ра ци је. Фор ми ра ње фе но ме на су бра зво ја, тј. 
нео ко ло ни јал ног и са те лит ског ста ту са бал кан ских зе ма ља и њи хо-
вих ма ри о нет ских ели та2).

Та бе ла 3.
За ду же ност зе ма ља Бал ка на по ста нов ни ку (у еури ма) 

2007. 2010.
Ср би ја 503 650
Цр на Го ра 963 1500
Хр ват ска 3495 4000
Б и Х 609 850
Ма ке до ни ја 358 580
Сло ве ни ја 3280 3570
Ру му ни ја 795 1200
Грч ка 7920 8100
Бу гар ска 850 1150

Извор:Финансијскипорталкаматица, 
НИН, број 3094. 15. 04. 2010, стр. 21.

Ова кавис ход ге о по ли тич ке тран зи ци је бал кан ских дру шта ва 
упра во илу стру је да је Бал кан  нова зона нестабилности и гео
стратешкихманипулација.То се пре све га огле да у фор ми да ље 
по ли тич ке дез ин те гра ци је Бал ка на, ства ра њем па ту ља стих не-
функ ци о нал них др жа ви ца под прок те то ра том САД-а. Та кав при-
мер је про гла ше ње не за ви сно сти Ко со ва – као  про из во да НА ТО 
стра те ги је. Бал кан да нас као ге о про стор под прок те то ра том у 

1) Оп шир ни је о ге о по ли тич кој тран зи ци ји Бал ка на ви де ти у на шој сту ди ји Савремени
Балканукључугеополитике, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2004.

2)  О би лан су два де се то го ди шње тран зи ци је на Бал ка ну ви де ти у сту ди ји Љ. Ми тро ви ћа 
Транзицијаупериферникапитализам, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009. 
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функ ци ји је су тра шњег   „ко њач ког  ско ка“ САД ка Ру си ји, Ве ли-
ком Бал ка ну (Бже жин ски). Ва ља ре ћи да про тек то ра ци ја Бал ка на 
(са очи глед ним ме ша њем САД у Бо сни и на Ко со ву) има и до дат ну 
функ ци ју - пот ко па ва ње ста бил но сти са ме Европ ске уни је, ко ја је 
и са ма јед на вр ста ме ког про тек то ра та САД (у фор ми де о бе и су-
про ста вља ња но ве/ста рој Евро пи). И без об зи ра на иде о ло шку и 
по ли тич ку ре то ри ку, пе не тра ци ја ве ли ких си ла на Бал ка ну из ве-
сно је да ће про из ве сти ду го роч ну не ста бил ност овог ре ги о на ра ди 
упра вља ње ње го вим ре сур си ма, на ро ди ма и др жа ва ма од стра не 
нео им пе ри јал них ак те ра у са вре ме ном све ту. 

IIIПРОМЕНОМСТРАТЕГИЈЕРАЗВОЈА
ИКУЛТУРОММИРАКАСТАБИЛНОСТИ

БАЛКАНАИГЛОБАЛИЗАЦИЈИРАЗУМЕВАЊА
ИСОЛИДАРНОСТИМЕЂУЊЕГОВИМ

НАРОДИМА

Тра јан мир на Бал ка ну мо гу ћи је ако је он део за јед нич ких ин-
те ре са бал кан ских на ро да, а не про из вод на год би и ар би тра же ве-
ли ких си ла. Због то га је нео п ход но раз ви ти свест код бал кан ских 
ели та о по тре би по тра ге за но вим об ли ци ма до бро су сед ске са рад-
ње, раз у ме ва ња и про мо ви са ња за јед нич ке стра те ги је ре ги о нал ног 
раз во ја и де мо крат ске ин те гра ци је на овом ге о про сто ру. Из ве сно је 
да трај ни мир и ста бил ност на Бал ка ну ни је мо гућ без да љег при-
вред ног и дру штве ног раз во ја овог ре ги о на, али и обр ну то, да не ма 
бр жег раз во ја без ми ра и ста бил но сти на Бал ка ну. 

Наш је пле до а је за афир ма ци ју интегралногпојмакултуреми
ра на Бал ка ну, као фак то ра гло ба ли за ци је раз у ме ва ња, раз во ја и 
еман ци па ци је љу ди и на ро да на овом ге о про сто ру3). Тај кон цепт 
ни је  мо ра ли стич ки, већ ци ви ли за циј ско-раз вој ни и еман ци па тор-
ски. Ње го ве ком по нен те су:

 – со ци јал де мо крат ски мо дел дру штва;
 – кон цепт одр жи вог еко ном ског раз во ја;
 – ре спект кул тур них и род них спе ци фич но сти;
 – со ци јал на прав да и раз вој ин сти ту ци је со ци јал не со ли-

дар но сти;

3) О пој му и функ ци ји кул ту ре ми ра ви де ти у сту ди ји Ј. Гал тун га Мирнимпутемдомира, 
Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, као и ауто ро вом ра ду об ја вље ном у збор ни ку ра до ва 
Културамира,појамифункције, из да ње Ин сти ту та за со ци о ло ги ју, Фи ло зоф ски фа-
кул тет, Ниш, 2006, стр. 13-30.
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 – оства ри ва ње људ ских пра ва и сло бо да;
 – бор ба про гре сив них по кре та за еман ци па ци ју љу ди и на-

ро да;
 – ми ро љу би ва ко ег зи стен ци ја ме ђу на ро ди ма/др жа ва ма;
 – бор ба за де мо крат ски свет ски по ре дак на на че ли ма рав-

но прав но сти, сло бо де, јед на ко сти и со ли дар но сти.
Ове од ред ни це, пој ма кул ту ре ми ра и со ци ја-де мо крат ског раз-

во ја, мо гу би ти са вре ме ни про грам на ко ме се бал кан ски на ро ди и 
њи хо ви про гре сив ни по кре ти и ели те мо гу оку пи ти у бор би за раз-
вој и еман ци па ци ју Бал ка на у су срет до ла зе ћој бу дућ но сти. Ње го ва 
ре а ли за ци ја по мо гла би бр жем при вред ном на уч но-тех но ло шком и 
оп ште људ ском ци ви ли за циј ском раз во ју овог ге о про сто ра и њи хо-
вој де мо крат ској ин те гра ци ји у ши ре плу ра ли стич ке струк ту ре у 
са вре ме ним ин те гра циј ским про це си ма у све ту (ЕУ и др). 

У фор му ли са њу кул ту ра ми ра, као фак тор ста бил но сти, раз во-
ја и еман ци па ци је, зна чај ну и од го вор ну уло гу мо гу има ти наука,
Универзитет,интелектуалци, као ак те ри са вре ме них дру штве них 
про ме на, би ло у фор ми на уч них ис тра жи ва ња од но са раз во ја и ми-
ра, би ло у афир ма ци ји и ши ре њу вред но сти кул ту ре ми ра као фак-
то ра гло ба ли за ци је раз у ме ва ња и со ли дар но сти ме ђу на ро ди ма. У 
овом кон тек сту је зна чај на и не за о би ла зна улогамасмедија, ко ји 
мо гу под сти ца ти и ши ри ти свест о за јед нич ком ре ги о нал ном ин те-
ре су бал кан ских на ро да и о по тре би њи хо вог удру жи ва ња, очу ва ња 
соп стве ног иден ти те та и оп стан ка у на сту па ју ћем гло бал ном до бу.

На кра ју, чи ни нам се зна чај ним и по жељ ним да се у окви ру 
ака дем ске за јед ни це на Уни вер зи те ти ма на Бал ка ну по кре не ини-
ци ја ти ва за фор ми ра ње Балканскогфорумазарегионалнусарадњу,
развојикултурумира, ко ји би ме ђу мла дом ге не ра ци јом ре а фир-
ми сао ло зин ку „Бал кан – бал кан ским на ро ди ма“, ши рио по тре бу 
из гра ђи ва ња све сти о ре ги о нал ном иден ти те ту, афир ми сао вред но-
сти кул ту ре ми ра и са рад ње на овом ге о про сто ру као и до при нео 
раз во ју  трај ној ста бил но сти овог ре ги о на.
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Theauthordiscussestheglobalmegatrendsofthemodern
worldandtheirimplicationsforpeaceandstability.Inthis
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Resume
Theauthoranalyzestheglobalmegatrendsofthemodern
worldand their implications forpeaceand stability.He
especiallyfocusesontheroleoftheBalkansinthecontext
ofglobalandregionalrelations.Balkansisfacewiththe
processofneoliberalmodernizationstrategyofdevelop
mentwhichresultedwitheconomic indebtednessofBal
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kancountries,massunemploymentandpoverty.Thekey
solutionischangingofdevelopmentstrategyandthecul
tureofpeacethatwillbringstabilizationtothesecountries
andglobalizationofunderstandingandsolidaritybetween
Balkanpeople.The important roles in thisprocesshave
science,universitiesandintellectualsas themainactors
ofcontemporarysocialchanges.
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