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ПРЕДГОВОР
Ова књига настала је као резигнација на све оно што нам се дешава у
постратном периоду. Очекујући, као и многи истомишљеници, некакве боље дане
и напредак у сваком погледу свједоци смо да нам је из дана у дан све теже и
неизвјесније. Фактуру за овакав очајни период не може се слати народу који је
збуњен, онемоћао у сваком погледу. Осиромашен, обезвријеђен пљачкашком
приватизацијом и нереалним обећањима од избора до избора модерних и
примјерених овом и оваквом времену политичких лидера и лидерчића и није му
ништа ни преостало до вјеровања у боље сутра за које и сам поуздано зна да није
на видику. Друштвене прилике за квалитетним укупним промјенама не само што
нису извјесне него се не наслућује боља будућност. Политички амбијент сведен је
на механизме заштите бирократских структура и одрођених од народа добро
плаћених „народних трибуна“. Политика као претпоставка
квалитетних
привредних токова
тапка у мјесту бавећи се тривијалним стварима и
међупартијским раздорима које еродирају и овако учмало ојађено поднебље.
Економска стратегија развоја и стратегија запошљавања као круцијални документи
сваке мале организоване држава само су мртво слово на папиру. Привредно се не
осјећају никакви квалитетни помаци него на општу жалост све више тонемо у
класично дужничко ропство из кога се генерације неће извући. Такав амбијент нам
ништа друго и не гарантује до удаљавање сваким даном све више од породице
развијених и прогресу усмјерених држава.
Нажалост и оне асоцијације које би по својој вокацији требале да заштите
преостало радништво, прије свега у реалном сектору, и преостале ријетке
производне капацитете посматра инертно, непрофесионално плашећи се и само,
вјероватно стеченим разлозима, официјалне власти. Статичност у размишљању,
безидејна са пуно некомпетенције и незнања су на сваком кораку. У таквим
политичко-економским приликама култура у цјелости и није ништа друго до
имитација таквог стања. На сваком кораку врви од лоших културних остварења и
њихове презентације да не кажемо од квазикултурног амбијента. Садржаји
неселективни, без порука су оно што на несрећу поред локалних очигледних
паланачких приземних комбинаторика са далекосежним последицама је мени који
се нуди младима. То је оно што утиче на формирање њихове личности. На то се
они угледају, то су им узори. На све те укупне негативне турбуленције трећи
сектор умјесто корективне и надомјестујуће функције официјелне власти иде
линијом мањег отпора повремено се јављајући у форми псеудокритике углавном
статистичког карактера. Једноставно речено на сцени је једна нездрава хоботница
која је запљуснула све слојеве друштва из чијих канџи ће се ови простори веома
тешко ишчупати.
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Оно што би требало у сваком систему бити генератор развоја сваког друштва је
образовање. То је више него сигурно, емпиријски доказано. Да ли на овако
хаотично организовано укупно образовање то засигурно може бити. Не може.
Њему су пријеко потребне жестоке инфузије, дубоки резови у виду корјенитих
реформи од основног до високошколског образовања. На љествици међународној
ту нас нигдје нема, вјероватно са аргументованим разлогом. На све то несклад
између привредних и других потреба и профила који излазе из иних школских
институција влада потпуни несклад. Посебна је прича квалитет и присуство
нечасних радњи различитог спектра. Није без разлога ова друштвена дјелатност
одувијек била под посебном присмотром јавног мнења. Па ако ни због чега нека тај
осјећај буде полазиште у њеној корјенитој реформи. Такво наслеђено стање и
многа квалитетна кретања доживљавамо са подозрењем, несигурности и скепсом.
Док развијени и напредни свијест ставља у функцију нове информационе изуме ми
тапкамо у мјесту не користећи и оно што несметано можемо употребити.
Из тих разлога и јесмо технолошки исчашени са тенденцијом још израженијег
заостајања. Чудно у свему овоме је дат штетан и нединамичан однос многих.
Знамо да они са собом носе квалитетне потенцијале свих врста па је такав њихов
однос према стварности тим чуднији. Ваљда су се и они као и интелектуална
јавност уклопили у опште сивило и нервозу важући дан за дан, годину за годину.
Та и таква летаргија не би смјела бити карактерстика младих као најобразованије
субкултуре дрштва тим прије што се институције интелектуалног слоја друштва
већ дужи период јавно не оглашавају за све промашаје који нам се дешавају у
друштву. Из поменутих разлога остављен је несметан простор да је политика
једина формула која ради са безобзирно високим зарадама и немаром према
властитом народу.
Борба за власт и јесте једина активност ових простора. Не треба схватити да сам
књигу писао у афекту, љутњи. Прије свега она је плод дугогодишњих сагледавања,
истраживања и надања. Што у себи носи висок степен резигнације одраз је
објективног снимања постојећег стања на циљаним подручјима. Ако ништа друго
нека буде предмет одређених расправа и добронамјерног упозорења. Човјек и
његов статус, посебно млади људи и њихове перспективе су лајт мотив овог
садржаја. Јер ово је простор гдје се признају мале грешке, само да би смо увјерили
друге да немамо великих.

Аутор
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I

ЗАШТО ПИШЕМ КЊИГУ

Понесен дуготрајном исконском дилемом постојања теорије која
детерминише човјека какав може и треба да буде доводимо себе у велико
искушење како те исте људе правилно да васпитавамо и образујемо. Да би у том
сложеном озрачју одредили прави избор са ума не смијемо уклонити идеал
човјека кога сви поштујемо, уважавамо, обликујемо и развијамо свим
педагошким потенцијалима и активностима. Користећи сва научна, позната
расположива средства, у комплексном васпитно-образовном процесу
осмишљеним активностима увјеравамо себе да је тај идеал могућ, да постоји, и
да му треба стремити.
Он треба да живи, да нас мотивише како би и резултати у том вишеслојном
процесу били већи. Имамо утисак да је постојећа друштвена заједница, идеал
човјека, потиснула у други план скоро га у потпуности маргинализујући. Са
правом се у том амбијенту поставља последично питање, а гдје су у таквој збиљи
млади који треба да конзумирају вриједности темељене на универзалним
вриједностима које смо ми одрасли социјално осјетљиви и одговорни нудимо.
Пред нама тим прије одговорност је већа да младе људе васпитавамо како
правилно да комуницирају а да у тако сложеним интерактивним односима
испоље висок степен толеранције, поштовања личности и алтруизма. Ради
лакшег укључења младих у опште друштвене токове будућа реформа образовног
система ово одредиште требала би имати као своје полазиште очекујући
квалитетне исходе.
Стварањем ових претпоставки кроз неопходну темељну реформу образовног
система биће нам олакшано реализовање кључних захтјева као што су
преношење на млађе
културног наслеђ+а и других аутентичних одлика
припремајући их на тај начин да преузму друштвене и радне улоге.
Развијање и перманентно истрајавање на подизању квалитетне свијести код
младих је васпитна обавеза. У васпитно-образовном процесу стремити условима
да сваки појединац пронађе себе, искаже своје потенцијале и правилно се
усмјери. У том сложеном процесу посебно мјесто завређују даровити. Пракса и
деценијско искуство показали су да су баш они у правилу свугдје у свијету
тенератор бриљнтних идеја и напретка друштва у цјелини.
Разлог више за писање ове књиге лежи и у чињеници створеног амбијента
мноштва људи заслијепљених властитом страшћу, љубомором, зависти,
ситносопственичким интересима, па преко разних одмана, лажи и разних
петљавина. Обичан, неоптерећен човјек услед тога често себе преиспитује или
пита шта се то заиста дешава у његовом окружењу. Која је његова улога у свему
томе. И када дође до сазнања да таквом амбијенту својим чињењем ничим није
допринио поставља се искрено питање, да ли му је то довољно за
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властиту срећу у таквим условима. Зато и треба знати управљати собом радећи
при том да будеш све мудрији, јачи, толерантнији, благотворнији,
истинољубљивији.
Јер истина за сваког, нарочито за младог човјека, треба да буде императив коме се
стреми. На наведено ако додамо и чињеницу када човјек и по образовном казусу
припада интелектуалној заједници, која нажалост из дана у дан испољава
потпуну немоћ, пред сијасетом афера, нечасних радњи, пљачки, грамзивости,
осионости па зар и то за овим чиме сам посегао није аргумент више.
Актуелне политичке структуре апстрахујући бремениту ситуацију нису спремне
да прихвате улогу јавности као коректива система и његове контроле.
Која је стварна снага и улога јавности у свему овом видимо у свакодневном
животу. Неупитно је да су тој истој јавности у оваквим околностима надређени
дневнополитички догађаји па јој и из тих разлога корективна и контролна
оштрица све више отупљује. Због тога се и не бави утврђивањем суштинских
чињеница и одговорности.
Такво стање за последицу има тапкање у мјесту са низом неријешених питања
различитог садржаја. Мали је број проблема којису услед притиска јавности
дошли до краја или су пак у потпуности објелодањени, ријешени. Да апсурд буде
већи у правилу сви политички субјекти декларишу се за њихово рјешавање.
Свјежи су примјери разних плагијата, куповине диплома, злоупотребе положаја,
превара, пљачки.
Поражавајућа је чињеница да се рецимо министарство просвјете оглашава
саопштењем да не постоје механизми за утврђивање плагијата што по
аутоматизму упућује на признавање немои друштва да се бране и одбране
основне моралне и интелектуалне вриједности. Ово наводимо као једну у низу
актуелних аномалија на овим ровитим просторима.
Морамо у контексту ових размишљања у себи носити и сазнање које упућује да
друштвене промјене значајно заостају за промјенама у развоју науке. Такође је
присутан евидентар раскорак у динамици развоја егзактних наука у односу са
развојем друштвених и хуманитарних наука. Савршена научна открића и
модерне технологије жестоко су уздрмале протагонисте хуманистичке и духовне
сфере. Очекивати је да свако модерно друштво па и наши простори своје
функционалне основе тражи у науци. Парадоксално је кад се суштинске поруке
науке сублимиране у акцентовању објективног знања као доминантног извора
истине опструише или пак не прихвата. Срећа је ипак што данас у доба брзог
развоја науке и технологије наука није лимитирана идејама и методологијом него
етиком. Такође је евидентно да је и подручје наше културе имало спорији
напредак од развоја науке. У том смислу многа истраживања упозоравају да у
брзом развоју саобраћаја и информационих технологија буде приближавање
народа и њихових култура
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јер је добар амортизер многих друштвених анимозитета који су још увијек
присутни у израженој форми.
Данас је веома интересантно посматрати однос науке и политике. Не посежући у
далеку прошлост политику из тог угла треба сагледавати као ненасилну смјену
власти на парламентарним изборима са установљеним институцијама које
изражавају народни суверенитет. Испоставља се да трагање за идеално уређеном
државом и днас траје тим прије што је, демократија у изворном смислу у кризи
данас више него икада.
Њена криза кулминира чињеницом да је владавину народа замијенила владавина
олигархије потпомогнута увјерењем да су неолиберализам и слободно тржиште
инкопатибилни са демократијом стварајући на тај начин услове за минимум
друштвене солидарности. Дакле, и демократија сагледана из овог угла је буквано
један облик утопије.
У таквом размишљању и трагању за оптималним рјешењима треба наћи
саговорнике, критичну масу, за фундаменталне промјене што је признаћемо
веома тешко, сложено и неизвјесно.
На овај начин је постављен циљ са високим захтјевима не са илузијом значајних
и нужних промјена него бар покушаја побуђивања савјести оних група и
институција који у оваквој друштвеној атмосфери немају право на ћутање
односно незаинтересованост из разних разлога. У такав постављени задатак
треба искрено вјеровати тражећи истомишљенике у трагању за квалитетним
рјешењима. Човјек мора да буде свјестан да у амбијенту колективног
незадовољства и безнађа некад
умјесто подршке доживи
и потпуно
неразумијевање.
Ово из разлога што у непосредном окружењу постоји доста људи са
деструктивним понашањем. Они су у правилу последица погубних раслојавања
друштва, пљачкашке приватизације и дугогодишње стерилне транзиције. Дакле,
овдје више није ријеч шта укључити да доше до квалитетних друштвених
промјена. Овдје је ријеч да свако онај ко испољава критичко мишљење према
постојећем уистину се од масе сматра образованим и мудрим, али нека то он ради
без нас. Тај конформизам и незаинтересованост за промјене и поред тешких
услова живота постоје интересантно истраживачко поље.
У окружењу који не подноси слободноумност, мисаоност, идејност тешко је
опстати. Опасно је када се на успјех других гледа као на властити неуспјех.
Стога ове просторе и бије усуд што је већина наших успјеха своје утемељење
нашла у пркосу или инату.
Баш ту долази до пуног изражаја више снага негативног мишљења него
осмишљеног континуираног систематичног рада. Зато и одговори шта урадити у
овом турбулентном времену често чујемо, ништа. Овакве одговоре чујемо и од
оних који су најодговорнији за изазивање и промјену друштвених
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односа као што су синдикати, разна удружења, стручне институције. Одавно је на
сцени размишљање да привреду треба организовати по капиталистичким
моделима до чињенице да се не прихвати англосаксонски модел. Значи све треба
да остале исто, а нама треба да буде боље. Како?
То поручује јавни сектор јер је реални сектор одавно разорен, девастиран и
сведен на жалосну реалност. Уколико желимо кренути напријед неопходно је
урадити квалитетну реформу радног законодавства, истинску, јер би њој била
претпостављена обавезујућа флексибилност тржишта рада, олакшавање
запошљавања али и отпуштања радника, утврђивање услова дисциплинске
одговорности, боље прецизирање дјеловања колективних уговора. То би биле
смјернице којим путем треба да кренемо. Све друго биће тумарање и лелујање по
непознатом, односно тапкање у мјесту између прошлости и будућности.
Данашња укупна друштвена стварност бременита је многим проблемима.
Одговорни људи у правилу су присталице да се о проблемима говори отворено,
смислено, стручно.
Никада не уљепшавати оно зашто нема основе јер се на тај начин одлаже
рјешење проблема. Знамо да се некада сматрало да је политика племенита
умјешност. Данас су политичари све мање извор инспирације. Све друштвене
промјене у озбиљним системима имају друге чиниоце промјена. Зато школе имају
сложен задатак да младу личност упути у многобројне области људског знања
развијајући на тај начин укупне његове способности. У том укупном обликовању
не смију сурово огољети и од не створити пуку радну снагу са којом ће
политички моћници и нови бизнисмени и тајкуни лако манипулисати. Јер смисао
школе није да продукује јефтиног човјека него да развије способног човјека.
На овај начин организоване друштвене заједнице и државе чини ми се да су
више наклоњени недовољно образовним и некултивисаним како би их лакше
имали у подређеном положају и како би са њима лакше манипулисали. Кад је у
питању стручност ослањају се на нужни минимум.
Култура као важан облик друштвене надградње битна је на том плану. Јер за
опстанак једног друштва од велике важности је очување различитог културног
наслеђа што је солидна основа и нашем духовном постојању.
Наводећи фрагментарно без дубинске систематичности разлоге који су ме навели
да пишем ову књигу, о којима се свакако може дубоко полемисати износим и оне
који су чврсто утемељени са снажним мотивима што се и овог пута присјећам
родног Сечња, гимназије у њему која ове године прославља педесет година свога
постојања а која ми је уткала базична знања на чему сам јој дубоко захвалан.
Такође човјек увијек треба себе ментално провјетравати. Ја то проналазим у
врхунском задовољству са својим унучићима, дјецом,
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личним пријатељима који ме подржаше у овој идеји и намјери. Свакако ум и
уздржљивост црпим из моје поносне Херцеговине.
У свему сам се руководио жељом промјене и освешћења младих у друштву. Пуно
је око нас „необрађених идентитета“ и ризичне „сиве материје“ (ума). Са тим
опструкцијама треба се изборити. Млади на лепршав начин израза иманентан
њиховој доби треба да се изборе за
свој друштвени статус који је сада
признаћемо неуралгичан. Нажалост на сцену су сумњиве вриједности и
протагонисти истих.
Зато они који желе нужне промјене морају се „мијењати да би остали исти“ како
рече стари народни мудрац. Јер људи који имају „замагљену визију о себи“
имају „замагљену визију о будућности“. Њих се треба клонити крећући путем
исконског друштвеног напретка чија ће основа бити у знању и младости.
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II ДРУШТВЕНЕ ПРИЛИКЕ
Одсликавајући сложене и бремените друштвене прилике ових простора
немам велика очекивања јер у правилу велика очекивања производе дубоке
фрустрације. На сцени је безидејност, како појединаца тако и политичких
трупација које се из године у годину понављају као на траци што из одводи у
зону бесмисла. Овдје је одавно извршена окупација „друштвене мисли“ гдје се
искључиво размишља и говори о политици и политичким странкама као
највиталнијем сегменту друштвеног живота. Тако, политика и бављење њом
постаје једина фирма или институција која не исказује губитке. На који начин и
колико успјешно раде говори податак да смо на дну свих релеватних извјештаја
Европске уније како по привредним тако политичким и другим кретањима. Једно
од најлакше организвоаних друштава. Да будемо помало иронични ако смо у
неуспјешне фирме увели стечајне поступке као покушај оздрављења зашто и
овдје не чине надлежни субјекти нешто слично јер овако нећемо далеко.
Интересантно је да у тако организационо лошим друштвеним заједницама
политички протагонисти испољавају висок степен социјалне интелигенције што
значи да и у таквим сложеним односима лично се добро сналазе. Историјска
прошлост ипак их треба опомехнути и упозорити јер сви они који су кроз
историју напуштали изворне универзалне вриједности као што су рад, знање,
поштење, алтруизам, истинољубивост, патриотизам завршавали су неславно.
Добар примјер за корјените друштвене промјене као израз незадовољства
широких угрожених маса или пак оних слојева који другачије, динамичније и
квалитетније размишљају је Словенија са својим младим и амбициозним
лидером Миром Цераром. Ови простори не би смјели, као ни простори Србије,
бити нерасвијетљени запљуснути појединачним успјесима у спорту, науци и
култури. Нужни су дубљи резови и реформе како би се спријечила присутна
неорганизованост многих друштвених субјеката па и државе у цјелини. Погубно
је да политичари нуде народу „типину“ што значи систем без отпора и коментара.
Та квалификација нас подсјећа на системе који су иза нас и који су нама ружна
прошлост. За таква понашања не можемо пронаћи ни минимум оправдања. Оно
што је поражавајуће је присуство монолога политике над науком односно
научним мишљењем. То научни радници ни у једној варијанти не би смјели
дозволити и због тога и не погу нити смију бити амнестирани.
Установе и предузећа након избора између политичких странака дијеле се као
ратни плијен. Од постављања кључних људи у њима те формирања управних
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одбора исти постају филијале и помажући чланови странака или како у народном
жаргону говоре постају њихови банкомати.
Друштвена раслојеност на мањи број богатијих и велики дио сиромашних
генерисао је један
друштвени
феномен одсликан у појму „модерних
бизнисмена“ и тајкуна који немају димензију социјалне осјетљивости па чак ни
нужног осјећаја за национално. Није риједак случај управо да се таквим људима
од стране најодговорнијих у власти нуде руководећа мјеста великих државних
компанија.
Поставља се питање како то може кад је концепт риватног и државног
власништва и организованости различит. Паметан или уман човјек по својој
дефиницији је поштен и искрен, а човјек супротан њему скромног ума склон
сплеткарењу, непоштењу и интригама. Намеће се нужно питање да и историјски
и друштвени као и технолошки тренутак намећу потребу другачијег начина
размишљања по свим неуралгичним
питањима организације друштвене
заједнице од општине до државних институција. То је нужност и императив
времена ако мислимо да уредимо ове просторе по мјери човјека. Некомпетенција
као карактеристика власти одавно је присутна. То је последица лошег вођења
кадровске политике. Она на неким мјестима постаје трагикомична. Локалне и
државне институције испољавају висок степен лоше организованости и лошег
рада. Све се у таквим корелацијама своди на констатацију да персонификација
тих институција о свему одлучују, а они који раде одређене послове извршавају
наређења.
Зато је и увријежено опште мишљење у народу да управо персонификације тих
органа и институција суверено одлучују гдје се супституише основно начело
стварања основних претпоставки за ефикаснији рад свих државних и јавних
служби. И поред низа наведених мањкавости мое се конотно рећи да политичке
странке и укупна власт су објективно без икакве одговорности за ово што раде.
Бар до сада није било неких видљивих санкција за протагонисте који су ове
просторе довели до безнађа. Ту би све прогресивне снаге без обзира на њихов
вид организовања хитно требали понудити одређена рјешења.
У том случају нужна је промјена амбијента и економског и политичког. Вратити
се уважавању и поштовању свих универзанлних вриједности јер је то баштина
цивилизацијских размјера. Заговорници смо функционисања таквог друштвеног
система са таквим друштвених односима у коме ће од његових постулата
зазирати политичари (напр. Борба против организованог криминала). Када ово
износимо не мислимо на начин декларативне сагласности свих релевантних
субјеката задужених за ову социјално-патолошку појаву него искрено и истинско
ангажовање на сузбијању овог распрострањеног друштвеног зла. За то треба
имати независне, добро обучене, дубоко моралне, одговорне, добро плаћене и
непоткупљиве контролне инспекцијске органе, министарства унутрашњих
послова,
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тужилаштва и судова. Свакако те садржаје са којима се бори друштвена
заједница афирмишући своје опредељење добро уређене државе и кроз
васпитно-образовне програме афирмисати у школама као друштвено
опредјељење.
Да би се ефикасно и искрено приступило реализацији овог опсежног и тешког
задатка неопходно је извршити деполитизовање структуре власти јер она по
својој вокацији и јесте сервис свих грађана. Не може се у будућности дозволити
да је политика толико доминантна да је надређена животима грађана односно
народа. Потребно је истрајавати на изградњи нових вриједности система.
Забрињавајуће је да наилазимо на примјере „минхаузеновог синдрома“ гдје
појединац са ниским знањем преувеличава болест друге особе или њене невоље
како би његова често симболична помоћ била већа и за исту у јавности добио
похвале, најчешће незаслужене. Доминантне странке које значајно партиципирају
у власти испољавају једну непожељну особину поистовјећујући се са снагом
државе што је недопустиво. Окружени не само својим чланством него и иним
„климоглавцима“ од којих је увијек мање користи него штете ствара се лажна
слика са негативним рефлексијама која не ријетко штети и самој тој странци.
Наши неолиберални љевичари не брину много о судбини радника и сељака иако
их лијева оријентација на то упућује. Нигдје љевичарских идеја и њиховог
представљања јавности. Многе наше политичке странке не само с разлогом
прозване лијеве оријентације од којих се очекује социјална правичност све више
личе на приватне компаније са обиљежјем апсолутне оданости свемоћном лидеру.
Оне на тај начин постају најмање ризичан пут богаћења у нашем друштву.
Чак и лидери малих партија који на било који начин учествују у власти живе на
високој нози веома удобно. У странкама напредују углавном они људи који се не
баве промјенама већ обезбеђењем себе и својих најближих шаљући своју дјецу на
запад у школе, често их тамо остављајући или их доводе на незаслужено по свим
критеријима високе положаје у властитој напаћеној држави на очиглед свих без
имало стида. Ово се одвија пред мноштвом медија који и не покушавају да
разобличе ово стањее. Тужно је што су на сцени медијске неслободе и страначко
додворавање као врхунска вриједност. У таквом амбијенту нема квалитетних
промјена.
Човјек који зна да мисли многе природне законе егзактних наука (напримјер
Паскалов, Архимедов закон) може компаративно примјенити на сва социјална и
друштвена кретања.
Што се то у вишем облику не примјећује вјероватно разлоге треба тражити и у
чињеници да човјек сваким даном све је удаљенији од природе, а он је
суштински ништа друго него елемент њеног екосистема односно биотопа.
Коректан и контролисан однос човјека и природе са узајамним чоштовањем је
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предуслов срећнијег и бољег живота самог човјека као специфичног бића
природног простора. Функционална организација друштвене заједнице по свим
видовима организацијске сложености ни у једном случају не смије у својој
дјелатности пледирати на појединце без визије, ментално наразуђене,
неинвентивне и послушнике без резона.
Велика невоља што је у експанзији распрострањено присуство лажи. Она је
присутна скоро свугдје. Лажу се родитељи међусобно, дјеца, дјеца родитеље,
пријатељи, кумови, комшије. Нажалост на ово се надовезује и институционална
неодговорност. У тако сложеном друштву у коме је присутна лаж не требамо се
изненадити лажним докторантима, лажним универзитетима, лажним
образовањем.
Тако се иде у суноврат. Ако се ове патолошке појаве не сасијеку у свом корјену и
ако ту држава са свим својим механизмима власти не заштити своје изворно
постојање инклинира стању у коме ће теорија аномије имати своје значајно
утемељење што у сваком случају није пожељно ни добро.
Јавна предузећа као државе у својој организованости морају наћи релацију
између праве мјере и ефикасности. Само на тај начин биће препознатљив и
одговорити у ддржавној организационој архитектури свом постојању. Велика
опасност примјећена је у постојању персоналне уније између
крупних
капиталиста, јаких бизнисмена и политике. Да неби једна држава запала у
такозвану „когнитивну дисонанцу“ из социјалне психологије позната као нужна
промјена једне државе по овим ступњевима, нужно је да се што прије ослободи
претходно изнесених непожељних баласта. Нажалост многе државе па и ове
наше директно су зависне, тим прије што смо у групацији неразвијених земаља,
од два нужна велика цивилизацијска зла: Мултинационалних компанија и
Међународног монетарног фонда. Мултинационалне компаније имају огроман
монопол и у рукама су малог броја људи а Међународни монетарни фонд у
правилу своје кредите пласира по високим односно неповољним условима.
Последице такве организације и овдје су горко искуство. Због тога смо и
свједоци неморално богатих појединаца који су власници правих империја. Како
нам два тоталитаристичка поретка фашизам и комунизам а свим својим
слабостима нису далека прошлост требали би нам бити бар жестока опомена
шта не можемо или боље речено шта не смијемо радити. У том смислу све
расположиве ресурске усмјерити правим путем јер и ово што имамо на сцени
срело је за корјените промјене по свим сегментима. Под хитно би се морало
демонтирати партијско паразитско друштво које се дебело укоријенило уништава
јући све прогресивне покушаје. Створити нужне предуслове за једно уређено
друштво по мјери човјека.
Један афоризам који ових дана кружи нашим просторима јасно упућује на
озбиљност претходних констатација а гласи: „Не требамо улагати у образовање
већ у цркву, јер нама може још само бог помоћи“. Сличне
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аномалије се дешавају и бан наших простора јер је срамно оно што долази из
кругова развијене Њемачке називајући руског предсједника Путина Хитлером
заборављајући при том историјску чињеницу да је Руса у 2. свјетском рату
изгинуло више од двадесет милиона баш због
именованог Њемачког
сународника и његових сателита. Из поменутих разлога неопходно је видјело
изнијети истину не обмањујуи сее и друге јер како Достојевски на једном мјесту
рече и формула по којој су 2+2=5 има своју привлачност.
Лажни пупулизам и искривљене чињенице не могу никада дати очекиване и
квалитетне резултате.Човјек је опасно етикетирање појединаца јер оно проистиче
услед недостатка сучељавања аргумената са саговорником гдје услед сопствене
немоћи пришивамо етикете типа: фашиста, комуњара, незналица, лопов и
слично. Ово напомињемо и из другог разлога присутног у нашем акружењу када
се људи од идеје, визије, неоптерећени. Личним статусом омаловажавају,
игноришу, запостављају. Протагонисти истог то не би смјели чинити јер наш
велики Нобеловац Иво Андрић једном приликом написа:“Прави таленат је тешко
открити, али га је још теже сакрити“. Ово би поменути естаблимент морао знати
и научити. Јер, повећање личне среће коју надарени и обазовани људи у правилу
сију око себе није ништа друго до промјена менталног става.
Често су на мјесту када смо се већ дотакли образованости па и даровитости као
њеног бисерног изданка, велики број високообразовних у односу на број радно
способних. Стање је следеће у свијету:
- Европска унија

28%

- Русија

54%

- Канада

49%

- САД

41%

- Финска

37%

- Хрватска

18%

- Република Српска

8%

- Србија

6%

Претходни показатељи јасно указују да су поменути напади неоправдани и
неаргументовани. Слажемо се да се треба отворити питање квалитета образовања
не само на универзитетима него од основне, средње школе до
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високошколских институција о чему ће више ријечи бити у једном од наредних
поглавља.
Рјешења која постојећа власт хитно мора урадити лежи у чињеници да су ови
простори високо конфликтни не само партијски него и национално па и
социјално. Управо због тога постали смо затворено херметичко друштво које
дуго траје, нема квалитетних рјешења па се често посеже за туђим.
Морали би бити свјесни да су та рјешења у правилу полијативна и кратког даха.
Национална и страначка обојеност радника су опасни и неодрживи. Они који их
воде не знају направити прави искорак према квалитету па то стање обилато
користе у личне и позиционе сврхе.
Зато је и добијено једно нефункционално друштво, да не кажем разорено
друштво ослобођено високе компетентности, знања, поштовања истинских
вриједности, квалитетне комуникације. На сцени су некомпетентност, незнање,
нарушен систем вриједности и отуђеност у свим својим облицима. Радничка
класа, ако је уопште имамо, у таквом амбијенту постаје статичка, нема
квалитетност кретања, протока људи робе и капитала. Апатија на сваком кораку.
Да ће се ово питање радника ријешити реформом политичари у правилу користе
у предизборном периоду. Чињеница је да су управо и баш на нашим просторима
чини ми се више него игдје присутне квази реформе. И оне реформске
активности које су проведене биле су без циља, нецјеловите, парцијалне како
политичке, тако економске, правне, социјалне. Зато се и израдило једно
друштвено зло које карактерише умјесто владавине власти владавину политичких
центара моћи (странака). Ништа се не може урадити без њихове сагласности.
Странке имају у том амбијенту апсолутни политички монопол. Све им је
подређено. Они са својом унутарпартијском машинеријом постају суверени на
својим изборним просторима. Још је поразнија чињеница што тако организоване
испољавају висок степен непринципијелности. Напримјер гро социјалних давања
свео се на социјална права по основу пензионоинвлидске или пак борачке
заштите.
Гдје су друге ризичне групе и какав је однос према њима а нису занемарљиве ни
бројно ни структурно. Радници заточени у националне торове сваким даном све
више постају занемарљива друштвена снага. Реални сектор сведен на минорно,
пензионера више од запослених, нема радничке солидарности (запослени у
привреди наспрам запослених у јавном сектору), њихови представници захтјевно,
стручно и ауторитативно стерилна јер у први план стављају властиту позицију, а
патетично радничке, пензионерске па често и борачке захтјеве. То је слика ових
простора. Оно што свака држава из моралних разлога ако ништа друго мора да
уради квалитетну реформу пензионо-инвалидског система јер су пензионери
једина социјална групација да не кажем снага која нису предмет квалитетних
промјена. Свједоци смо која понижења та заслужна категорија доживљава ових
дана нашим просторима.
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Велику одговорност за све ово сноси и интелектуална јавност у промовисању
истинских вриједности. Рекао бих да она спава неким дубоким сном не знам из
којих разлога. Долазимо до апсурда да у нашим земљама имамо пуно вриједних
и способних младих људи, а овакво стање. Баш због тога она ће имати висок
степен друштвене одговорности за начињенњ оних радњи и активности које се
од ње са правом очекују. Друштвена кретања која долазе неће је амнестирати.
Образован човјек односно условно речено интелектуалац некада не смије
дозволити себи да га скромно образовано окружење сведе на њихов ниво.
Јер у том случају када га ризично окружење сведе на свој ниво он постаје
властита жртва јер исти доминирају својим медиокритетским садржајима и
рутинском исподпросјечном свакодневном безвриједном комбинаториком. Та
приземна и плитка слаткорјечивост без икаквих суштинских квалитета је
обиљежје паланачког свакодневног испражњеног садржаја. Зато и наук који се
изузетно цијени у Херцеговини је ћутање. Боље је ћутати него учествовати у
беспредметним и површним дискусијама. Велики Дучић једном рече:“Све што
љубимо створили смо сами“. Сви смо ковачи свог статуса. Опет Дучић упозорава
:“Кад мој прах творче мирно пређе у грумен глине ужежене, тад неће бити међе
између тебе и измеђ мене“, држе ме да трајем.
Свако иоле паметан гледајући нашу збиљу морао би знати да „комесарски начин
размишљања“ чији су заговорници линијски људи никоме није донио добро.
Напротив, на тај начин су направљене огромне штете са далекосежним
последицама. Гдје можемо наћи поразнију чињеницу него у тези која је снажно
укоријењена „са нама си или против нас“. Ту су избрисана основна демократска
начела борба мишљења, идеје, погледи. Ко су креатори таквог стања. Зар то није
за сваку осуду јер управо блокира оне који неће да иду у политичке торове, а
знају да мисле, имају иде3ју, поглед. Гдје је њима мјесто. Сада знамо. А сутра.
Оно што наши властодршци често заборављају је чињеница да човјек када је на
врхунцу моћи чини највее грешке. Требали би знати да је човјек богат коме мало
треба. Зато и јесте на дјелу да многи челни људи у својим срединама се
доживљавају као радиоактивни елементи. Замислите када поједини моћници и
цркве свајатају као своје испољавајући на тај начин богохуљење и саму њихову
намјену. Зато би било нужно и са аспекта саме цркве и свештенства, превасходно
због чистоте односа према њој, испитати ко су донатори и „виђени“ гости
многих скупова. Јер уколико се прије свега моралне границе не подигну све је без
смисла. Требамо бити забринути пред многобројним проблемима па и онима који
упозоравају на веће потребе затворских капацитета и јавних кухиња.
Посљедице оваквих стања засигурно не треба тражити у народу већ у онима који
су најодговорнији за његову судбину.
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Без обзира што ће културна дешавања у овом раду имати своје поглавље
неможемо да одолимо а да не споменемо новинарски позив. Смисао тог часног
стресног и одговорног посла присјећања ради, утемељио је давне 1919. године
судија амберичког врховног суда Оливер Вендел Холи ударивши основе
слободној штампи односно слободном новинарском позиву тј. професији. Основа
новинарских институција и новинарског позива по њему лежи у чињеници „ да
они могу мислити шта хоће, али и да казују оно што мисле“. Гдје је по овим
критеријумима мјесто и улога медијских, издавачко-новинарских кућа и
новинара не требамо коментарисати.
Уз извињење часним изузецима сведоци смо потпуне сависности тих институција
према владајућим партијама или пак партијама опозиције. Како ће и о томе бити
шире писано само напомена да и та групација сноси висок степен своје
професионалне одговорности. У таквом окружењу се и не требамо чудити што
нам разни Пилати суде и данас (народима, вриједностима, образованим,
уздигнутим). Знамо за изреку од Понтија да Пилата (један човјек) и сам Исус је
ишао од Ирода до Пилата, а многи данашњи властодршци у себи носе нажалост и
Понтија и Пилата јер све сами одлучују не питајући никога па чак ни
институције које представљају. Овакву укупну кризу прије свега узроковали су :
национална и религиозна нетрпељивост, похлепа, неравноправна расподјела
природних богатстава, велико
осигомашење грађана, концентрација
материјалних добара, односно богатства у рукама малог броја људи који
напречац постају мултимилионери, отуђеност властодржаца од народа и њихова
социјална неосетљивост. Све ове незаконите и неприхватљиве активности треба
ставити у оквире једног квалитетног законодавства које ће му непристрасно
одредити мјесто у укупном друштвеном систему. Ово нису пука размишљања
једног добронамјерног човјека који у себи носи висок степен друштвене
одговорности и социјалне осјетљивости него нужност државе и њених
институција које пледирају да добро функционишу.
Свјесни смо чињенице да у изношењу ових и оваквих провјерених сазнања може
доћи до неких личних непријатности али знамо много раније да „Када се човјек
исправи постаје мета“. Другачије нећемо. Нужно је да се мора правити амбијент,
превасходно социјални, да су нам неопходнији просторно, географски ближи
људи од неких далеких држава и народа. Управо на тим постулатима и опстају
заслијепљени национални лидери. Овом констатацијом ни једног тренутка не
желим занемарити аутентично лично, национално, просторно, државно. Али
нужност квалитетних комуникација, размјене људи, роба, новца, капитала је
основни економски и друштвени атрибут. Та објективност укупног овоземаљског
живота свела би се управо на констатацију коју најбоље одсликава мисао „да није
важно шта мислимо о себи, него шта други мисле о нама“. Недопустиво је да смо
у оваквом друштвеном миљеу, чак и опасно, кад је свакодневица иста, не гледа
нам се ни телевизија, не читају нам се новине,
присуство партијске
укалупљености, у
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спорту се унапријед знају резултати зато и спорт и спортске догађаје не гледамо,
пљачкашки однос према држави, бјежање у свијет квазироботике. Уз то неписано
правило да смо сваким даном од природе све даље па нам и она својим
реакцијама поплавама, земљотресима и другим катаклизмама и недетектованим
ли неидентификованим болестима постаје помало мистична је стање које
захтијева мултидисциплинарни рад стручњака како би један добар дио
становништва спасили још дубљег и драматичнијег пропадања. Ово свакако без
имало патетике уколико нам је стварно стало до човјека као универзалне
вриједности. Путујући по Европи и посежући за историјом која ми је
својевремено била и ужа струка како каза један путописац да ће мо наићи само
на двојицу Величанствених: Сулејмана који је рушио све европске вредности, и
Лоренца који је подигао Фиренцу да свијетли до данашњих дана истина је. Али
ни све европске вриједности нису универзалне јер нас на то упозорава даља и
ближа историјска прошлост, а у неким околностима и садашњост. Ово износимо
и поткрепљујемо чињеницом да представници који заговарају примјену
мешународног права, па и многи високи званични
Европске уније о
неповредивости граница имају различите аршине, примјера ради за Украјину и
Србију. Зашто? Бојим се да смо управо ми не знам само из којих разлога постали
сурово равнодушни према питању статуса Косова. Нека вријеме за то буде
најбољи арбитар. Нисмо сигурни и тога се искрено прибојавамо да постоји
прост механизам по којем неки људи, било којим поводом, спуштају проблем
који не могу да ријеше, на нижи ниво. По том механизму имамо на дјелу два
проблема онај изворни који нисмо могли или нисмо знали ријешити и онај
продуковани који у садејству са претходним удвостручује његово рјешавање. То
је у саременој чолитичкој науци стање без излаза. Везано за овај проблем не
могу а да не поменем случај „Потемкиново село“. Подсјећања ради 1783. године
Каарина Велика дала је задатак кнезу Потемкину да на Криму убиједи татарско
становништво да прихвати њену власт. Овај апострофирајући заслуживање њене
милости то уради а епилог њене захвалности је познат. Надамо се да ће читаоци
ових редака наћи неке сличности између ова два простора, а извршиоци су
половично познати.
Докле досеже људска заслијепљеност и незајажљивост да се влада и одржи на
власти „има свој простор“ говори и скорашња расправа око превођења српског
језика на црногорски, босански, хрватски језик. Чак на простору јужне Србије
након учињеног саобраћајној прекршаја возач тражи преводиоца са српског на
босански језик. Оставимо овога пута државама да то ураде својим правним
актима. Али зар није ту и наука и култура поменутих простора постала
беспотребно ништа до заморче политичких оријентација. Да неби ово непоребно
сукобљавање узроковано лошом аргументованом комуникацијом и науком
анализирали академик Недељковић је лаконски прокоментарисао ријечима
:“Изађимо из мрака, не кваримо вид“. Прихватљива је и оправдана борба за
живот, за опстанак, за побједу, за љубав
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која све превасходи, за отаџбину, како велики Његош на једном мјесту у „Горском
вијенцу“ рече: „нека буде борба непрестaна“.
Такође легендарни Гете једном написа:
„Волим онога који жели немогуће.
И само онај заслужује слободу и живот
који се свакога дана и сваког часа, за њих бори“.
Ова два великана, вјечно актуелна, упозоравају да патолошка страст за влашћу и
фотељом није љубав него стање које инклинира болести. Ако је власти и
владању предворје да циљ оправдава средства онда нам је јасна психологија
челних људи који у највећој мјери и нису свјесни да својим поступцима не чине
добро онима који су их изабрали. А ако су тога свјесни
онда............................................................................?
Растерећен и образован човјек када у својој ужој локалној или широј
републичкој заједници види имало дубље анализира и сагледа ко су политички
или руководни прваци који на извјестан начин одлучују и о његовој судбини пада
у „интелектуалну кому“. Не желим такве, па ни себе, јер својим нечињењем њима
остављају поље дјеловања са катастрофалним исходима.
И ти образовани, ако су искрено и квалитетно образовани, криви су за сопствени
статус у својој заједници јер се морају огласити да је на дјелу поплава свакаквих
диплома иза којих не треба тражити квалитет знања. Зато маса људи и
манипулише термином „стручњак опште праксе“. Знамо да је таквих не мали
број али су они у датом тренутку савјест давалаца таквих увјерења. Давно је
велики Пушкин рекао: „Учених много, умних мало“. Нема шта, визионарско
промишљање. Ако пођемо од претпоставке да је политика игра могућег, онда би
бављено нам поштујући историјску димензију исте то требала да буде
привилегија мудрих, умјештних, креативних, а богме и омиљених људи у народу.
Да ли је то данас, ако имамо разне врсте маркетинга, оваквих средстава
информисања, саме организације државних и локалних институција, коришћења
буџетских средстава и средстава установа и предузећа у изборној трци. Када томе
додамо да је наш унутрашњи живот толико осиромашио, срозао се до ниских
нивоа, постао испражњен па нам услед тога ни једна реформа ни политика, ни
економска, ни правна, ни културна, ни образовна, ни здравствена не може
битније помоћи.
Шта урадити на ревитализацији властитих потенцијала како би они опорављени
учествовали са жељеном динамиком у креирању нових, квалитетнијих друтвених
односа. Свакако напрвити баш оне реформске помаке који ће човјека са свим
својим капацитетима ставити у жижу сбивања који стварају предуслове за
другачији однос и према себи, а и према држави.
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Уколико је на сцени у првом плану лични интерес, а држава се не доживљава као
светиња према којој смо сви у обавези да изграђујемо, уљепшавамо и искрено
волимо онда ће мо и даље имати оваква неуралгична стања и појединце са
неприхватљивим личним апетитима.
Култу према човјеку и отаџбини мора бити наглашен. То је кишобран испод кога
смо сви. То је заједничка именица која нема замјенице. На тим основама
покрећемо генератор укупних нових дрштвених односа. Имамо утисад да се у
том правцу на просторима Србије дешавају неки квалитетни помаци. Стара је
истина унесрећеним, сиромашним и неуким лако је маниулисати. Носиоци
промјена нису само осиромашени народ него и друге социјалне субкултуре и
институције које су по вокацији одговорне за опште-друштвено стање у земљи.
За то треба воље, хтења и храбрости. Да не буде како Брехт каже:“Само сиротиња
теба да буде храбра зато што нема наду“. То би било недовољно и погубно за
сваку радикалнију промјену која би била замајац свеукупном личном и
колективном напретку.
Ако су социолози дошли на становиште када тврде да:“Свако демократско
друштво се развија и обогаћује у стлним сукобима традиционалности и
либерала“ зашто не стављамо у функцију све ресурске које имамо, а сви кажу да
их имамо довољно, да нам буде боље. Многи ће рећи није то једноставно. Други
ће тражити разлоге у другим субјектима и слично.
Истина је да овога пута морално-вољне активности могу учинити много јер гдје
смо сада је испод достојанства сваког човјека. Када говоримо о конфликтима не
подразумијевамо нити призивамо било који насилни облик борбе али употребу
свих других законом дозвољених механизама који нису безначајни свакако. Те
промјене компарирајући их са природом неодољиво би ове просторе подјећало на
прољеће коме се сви радујемо. У том смислу сматрајући да у квалитетним
промјенама учествују сви или готово сви присјетих се продуховљеног Душка
Радовића који у својој бриљантној емисији –Добро јутро еограде- рече: „Жалим
све оне којима није важно када прољеће почиње“. Зато укључити свако од нас све
своје потенцијале за боље супрга, не стихијски већ осмишљеним активностима.
Свједоци смо сличних промјена у ближој околини. У противном са ових наших
дивних српских простора биће нас све мање јер прихватамо у том случају
наметнуту тезу да смо мање добри и слабије организовани. Они који су нам
наметнули ту квалификацију диве се љепотама, а богами су и заинтересовани за
разне потенцијале које имају простори Србије и Републике Српске, требало би да
одговоре на то апсурдно становиште. Синиша Ковачевић једном у врло оштром
тону изјави: „Стање у Србији је страшно.
На сцени је лош политички, идеолошки и људски потенцијал. Ту је само смисао
за демагогију и саморекламерство“. Он даље наставља „Нема земље ако на
триста километара не сретнем ловца, ловочувара, орача, шумара или
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пецароша“. Добро одсликано стање са тужним епилогом и нажалост честим
питањем.
Да ли полупразна земља или како неки употребљавају ријеч пустара уопште
може бити отаџбина. Не смијемо затварати очи да нам је село опустјело. Млади у
колони пред разним амбасадама, велика незапосленост, разорена привреда,
одрођена од народа бирократија, велика презадуженост. Оно што нас данас
карактерише је да имамо старо становништво и млада гробља. Како из тога и
таквог амбијента кренути напријед. Да ли онда стати. Не понављајући речено да
посједујемо многе ресурсе који могу бити генератор успјеха. Усудићемо се
контатовати чињеницу да овај народ заслужује много боље организовану државу
и народне представнике који артикулишу његову вољу. То им јасно треба
ставити до знања без устезања. То говоре они којима је догорело до ноката,
онима који су уљуљкани у изобиљу као да их неко други финансира не ојађени и
осиромашени порески обвезници и напаћени народ. Мала је разлика између
сиромаштва и смрти. Сиромаштво је било увијек предворје окончања живота. А,
међу осуђеницима на смрт нема сиромашних ни богатих. У овако сложеним
друштвеним односима гдје је друштво раслојено на мањи број наглашено
богатих и велики број сиромашних па и егзистенцијално угрожених нема се
право на било какав облик неутралности, чак ни државе које испољавају висок
степен неутралности неискрене су према свом народу јер политичка неутралност
државе сматра се најчешће као незаинтересованост или инертност што у
коначном бива санкционисао на штету народа те државе. Стога термин
политичке неутралности државе треба замијенити термином политичке
самосталности чије је основно оиљежје да та држава има јасан став по многим
отвореним питањима међународног значаја.
Вишевјековна карактеристика нашег народа је слобода или жудња за њом
односно борба за слободу. Једном пјесник народни рече: „Србин је слабији који
не пјева у кавезу“ па макар тај кавез био златан. Овим стихом дата је снажна
порука о карактеру и другим особинама нашег народа.
Интересантна је једна појава на овим просторима да предизборна обећања и
потом четворогодишњи мандатни периоди никада нису озбиљније анализирани
како од владајућих странки, тако надлежних републичких институција нити
локалне заједнице. Зато се и дешавају олако славопојна обећања, обећавају куле
и градови јер се не плаше на следећим изборима те аргументације. Зар нисмо
свједоци да
носиоци законодавне и изворне власти од релевантних
међународних субјеката добијају лошу оцјену за свој рад и наставља се као да се
ништа није десило. За одговорне људе то би значило много. За ове наше
представнике сами закључите. Велики и мудри Ганди рече:“Умјесто да се уче на
почињеним грешкама, појединци настављају да их чине на још безобзирнији
начин“. Без коментара смо. Слика и прилика наших простора. Радује чињеница,
бар ми се чини, да се на простору Србије у том

19

правцу нешто позитивно дешава. Надамо се да ће се то пренијети и на просторе
Републике Српске по принципу спојених судова. Надамо се.
Да ли нам на политичкој сцени треба да се деси „Сјузан Бојл ефекат“. За оне који
можда не знају, жена несразмјерно великих димензија излази на музичку сцену
са изјавом да жели да буде свјетска пјевачица. Смијех, али када је запјевала
публика је скандирала, плакала. Она снима албум који постаје убрзо
најтраженији. Замислите да је на сцени била лијепа дјевојка и слично отпјевала
нико је не би примијетио. Аналитичари су ову појаву назвали „Сјузан Бојл
ефекат“.
Да ли можда ви прижељкујете“ Сјузан Бојл ефекат“ на нашој ровитој хаотичној
политичкој сцени. Ја очекујем мада сам исконски присталица квалитетног
функционисања свих институција система не њихових персонификација како је
данас на дјелу. Не можемо да се не сјетимо једног нашег бисера кога након
стотину година сврставају од погрдног убице до јунака. Ради се о млађаном
Гаврилу Принципу који је актуелан и у овом времену.
Немојте мислити да смо посегнули за атентатима у својој земљи. Не дај боже. То
не би смјело бити иманентно свим честитим људима поготову оним којима
припада аутор ових редака. Принципово размишљање одсликава и ово наше
суморно, туробно и неизвјесно политичко и укупно друштвено стање. Његови
стихови пјесме написане у затвору гласе:
„ Тромо се вријеме вуче
И ничег новог нема
Данас све ко јуче
Сутра се исто спрема“
Није ваљда да сте помислили да смо у тмници. Али да смо слабијих видика и
високог степена инертности јесмо. Нека ови Гаврилови стихови буду упозорење
оним вођама који мисле да нас добро воде. Монотонија је присутна. Прогреса
нема нити је на помолу. Морамо и идемо даље. Идемо због оних који заслужују и
очекују боље, а много их је.
Помало смо у досадашњем излагању улазили нешто дубље у структуру
друштвеног тренутка и његових односа. Да би иоле одговорили постављеном
задатку трудићемо се
да све будуће нарушавање квалитетних социјланих
кретања прецизније лоцирамо како би објашњеса била јаснија што нам је
основни циљ. Значи цјелокупну ситуацију на просторима Србије и Републике
Српске стручним посматрањем покушаћемо предствити. Тај стари научни метог
који је неопходан и савременој науци и научном истраживању обилато је
кориштен и у овом раду.

20

Баш при прикупљању искуствених чињеница нужних за све форме индуктивног
закључивања и говори о улози ове научне методе. У раду су коришћене двије
основне врсте посматрања:
а) свакодневно ненаучно и
б) научно организовано посматрање.
Гдје се год указала и најмања могућност коришћен је овај други облик наведене
методе. Знајући и предности и слабости ове методе али у цјелини плодне методе
исту смо комбиновали са другим методама и поступцима ради што квалитетније
контроле добијених резултатаљ истраживања. Ово као изнесена назнака како је
овај рад рађен. О уоченим слабостима нашег система који има далекосежне
последице на укупна друштвена кретања изнијећемо без веће систематичности
надајући се да ће та не баш мала запажања у цјелини дати дота јасну слику о
друштвеним односима у овом временском периоду. Најчешће политичке
деформације које се примјећују више година управо су кочница и економског и
културног као и образовног заостајања.
Присуство друштв ене дезорганизације у којој долази чак до суспензије
одређених друштвених функција све је присутнија. Као продукт таквог стања
видљиво је одсуство перспективности, солидарности и хзомогености чланова
шире друштвене заједнице. Дирекмен као оснивач теорије износи чињеницу да је
она карактеристична за друштва прелазног стања када се уводе нове функције у
једној држави.
Но признаћемо да таквозвана транзиција која подразумијева промјене укупних
друштвених односа на нашем простору већ дуго траје без видљивих резултата.
Захваљујући управо тако несрећним друштвеним односима превелику власт
грабе појединци и без њихове воље не можете ни у локалној заједници ни држави
скоро ништа урадити. Бојимо се да се ту не нађе3 утемељење једног облик
апсолутизма.
За ову тврдњу свако од нас наћи ће много примјера у локалној заједници,
државним органима, установама, предузећима, удружењима. Чак и корене
ауторитаризма ћемо наћи јер носиоци многих функција по свим навикама
испољавају ауторитарне карактеристике као што су искључивост, охолост,
некомуникативност. Сваки мањи руководилац поприма карактеристике великог
шефа тако да имамо читав ланац бирократа који чине посебан друштвени слој
разврставајући се у структурно два облика: слој чиновника и службеника и слој
професионалних политичара.
Да је и у нашем друштву прилично бирократизовано не треба коментарисати, то
осјећамо сви у својим срединама. А, богами и изворно када преведемо
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бирократизацију друштва одговор гласи да је то владавима чиновника и
политичких титулара.
Те бирократизоване структуре направиле су такву мрежу у којој се сем „њихових
миљеника“ други веома тешко сналазе. Они су директно супротстављени
квалитетном институционалном функционисању једне друштвене заједнице.
У архитектури новостворених односа као нежељена појава присутан је и
волунтаризам јер многи наши исткнути појединци имају властито схватање да су
све друштвене промјене проистекле захваљујући њиховим активностима и да они
имају доминантан утицај на мишљење и понашање људи.
Демагогија као вјештина вођења народа изражена је и форми завођења народа
или манипулисања народом. Сви ови облици имају за циљ да се обезбједи
подршка, симпатије или за програм који је из домена политичке економске
области, идеолошке зоне односно укупних друштвених односа. Чести су људи у
свим сферама живота који се служе демагошким методама детектовани у народу
као демагози. Овај приступ вођења једне друштвене зајендице има призву7ке
једног облика деспотије која опет постаје плодно тле другим социолошким
патолошким облицима. Опасно би било да укорењење нађе дефетизам као
негативно и малодушно понашање према друштвеној збиљи, захтјеву, акцији.
Баш такво летаргично стање баштини једно догматско схватање које је у правилу
некритичко мишљење без неких проверених тврдњи. Могло би се ређи да у
таквим ситуацијама једна друштвена заједица преплављена је са мноштвом
различитих гласина догматског карактера.
Једноставно речено
ово друштвено уређење пуно је друштвених
протувриједности. Друштвени или социјални конфликти још увијек нису
изражени у снажнијем облику већ у блажој форми у виду дистанцирања или пак
ометања одређених социјалних динаммизама. Као примарне друштвене појаве
требали би дати нове квалитетније друштвене вриједности јер је нужно
супституисати рад архаичних друштвених институција уступајући мјесто новим
савременијим и ефикаснијим институцијама. Друштвени углед као друштвена
вриједност појединца или групе зависиће у том случају од значајних
карактеристика односно обиљежја појединца али и друштвене заједнице у
цјелини.
Друштвена промјена не као социолошки појам која у себи носи укупну
друштвену динамику већ као одомаћени народни израз који се не треба
преводити је насушна потреба ових простора ако ни због чега оно због великог
сиромаштва и ненаучне, неморалне раслојености друштва.
Сутра гласамо у РС али не очекујемо ништа боље много говори. Нужно је зато
мијењати многе друштвене феномене како у сфери политике тако економије,
културе и слично. Овдје не треба бити присталица дјелимичних,
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поступних већ брзих и темељних укупних друштвених промјена. Ово тим прије
уколико пледирамо да се придружимо друштвено уређеној групацији народа.
Са радошћу констатујемо снажно опредељење на простору Србије за оваквим
промјенама и дубоко разочарење на овом плану на просторима Републике
Српске без обзира на њен специфичан статус.
Имамо разложно право на зебњу јер и умни Јован Скерлић у српском парламенту
испољавао је забринутост због спољн политике коју је водио Никола Пашић,
страхујући истовремено од евентуалног Пашићевог апсолутизма.
Ако су закони правила трајних односа међу појавама односно нужних односа у
природи и друштву, откуда ако не у ровитом друштвеном простору да се у толикој
мјери крше.
Утаја пореза, неплаћање законом утврђених обавеза, зеленаштво које и доводи
сиромашно становништво у још незавиднији положај а друштвену заједницу у
још раслојеније друштво гдје богати постају још богатији, а сиромашни још
сиромашнији само су неке форме незаконитих друштвених кретања. Толико је на
овим просторима присутно увјерење појединих партијских кругова да су њихове
доктрине исправне, спасилачке, квалитетне да је маса људи која је наглашено
сиромашна буквално заведена односно индоктрирана.
Постоје одређени слојеви у друштву који услед своје заслијепљености спремно
улазе у различите ризике не типичне здравом разуму и иоле добро организованој
друштвеној заједници. Јавно мњење је углавном расцјепкано, уситњено, у
партијским торовима тако да се врло тешко може говорити о јавном мњењу
широких маса. Оно је на овим просторима условљено јавношћу носилаца
функција и органа власти који су најчешће спорни. Снага јавне ријечи је
редукована, слободна мисао непожељна.
Супротно мишљење санкционисано до непријатности. Кадровска политика као
обиљежје овог времена и простора заузима посебно мјесто калитетног
посматрања. Ако она обухвата систематизацију профила и кадрова, њихову
селекцију, распоређивање за претпоставити је и припремање, оспособљавање,
усавршавање и низ активности како би ти исти кадрови обавили квалитетно своје
сложене послове онда морамо, видљиво је, та активност до сада је показала
изузетно лоше резултате. Управо некомпетентнот и незнање код многих
постављених кадрова од локалне заједнице до Републике нису ријетки. Када томе
додамо непоштовање стручности, знања и институције јавног конкурса онда је
слика употпуњена како се не треба радити.
Уколико такво стање прихватамо као нормално онда је очекивати појединце без7
скрупула и морала да напредују на друштвеној лествици. Мотивисани жељом
грабљења материјалног богатства истовремено истичу плашт
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друштвеног истицања као провјерен начин очувања властитог богатства и
позиције. Иманентна су им сва недозвољена средства, непотизам, протекције,
лажна обећања и спречавање конкуренције по сваку цијену. Социолошки
класичан лик каријеристе видимо у њима. Ни култ личности није далеко од
описаног случаја тим прије што у култу личности означавамо неограничену
власт појединца која испољава висок степен самовоље и слијепе послушности
свих око њега што наноси несагледиве и далекосежне последице свима. Зато је
то тако и колико ће дуго трајати. Принцип каузалитета објашњава да су узрочнопоследичне везе и односи нужност по којој је свака појава истовремено и
последица неке раније створене појаве а биће узроком неке нове.
Дакле, нужан је одређени проток времена да се друштвена заједница ослободи
или боље речено опере од ових злих друштвених појава. Компликујући и онако
бремените друштвене односе запажамо да су на сцени разне коалиције, често
непринципијелне, гдје се формирају политички блокови који имају различите
ставове по рјешавању многих виталних питања као што су национално, питање
образовања, питање суверенитета, спољних политика.
Али кад је у питању опстанак на власти онда је буквално све дозвољено. Да би
постојећи режими обезбједили своју сигурност није риједак случај да посежу за
сарадњом са свим оним субјектима који ту сарадњу, не бар јавно, неби смјели
прихватити. Зато смо свједоци да многа удружења пензионера, синдиката,
послодаваца и слично имају колаборациони однос са власти јер њихова вербална
реторика не значи ништа за оне које представљају.
Имамо право на ружан закључак да је та квазипламена реторика кувана у истом
казану са власти. И о том трећем сектору биће посебно ријечи. Компромис је
карактеристика мислећих људи. Али, компромис ради одржавања друштвене
позиције и фотеље на уштрб оних који од њих очекују квалитетна рјешења у
најмању руку је непоштено.
Ова земља је пуна лидера и лидерчића. Сви они заједно имају за циљ да се на
рачун других најчешће локалних заједница, предузећа, устнова и државе обогате
и приграбе друштвени углед.
То је ланац који добро функционише без обзира што иста групација има све
особине негативне друштвене појаве. Лобирање је изворно пожељно у свим
функционалним системима гдје преко стручних људи у парламенту пролазе
њихови пројекти односно њихових налогодаваца или социјалних група. Код нас
је потпуно супротно јер се у нашим парламентима лобира на све недозвољене
начине као што су мито, корупција, притиска путем јавних медија и слично.
То је узело толико маха да су нам скупштинске одлуке често унапријед познате,
не због скупштинске већине већ због наведених нечасних активности.
Неприродно је што појединци у таквом амбијенту имају осјећај
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специфичног својства коју немају други и да би без њих буквално дошло до
друштвене катаклизме. Та месијанска осјећања која су карактеристика кризних
драматичних времена присутна су и данас. Да би парадокс био већи то
месијанство постало је толико распрострањено да имамо месије предузећа,
локалне месије, месије на нивоу државе. Пуно месија а стање на терену
катастрофално. То је само једна у нису карактеристика одрођених од народа
лидера и лидерчића. Неби било велико зло што их имамо да исти пуно не коштју
друштвену заједницу, да са њима тапкамо у мјесту и да су то људи скромних
организационих и других пожељних способности. Појавом такозваног
месијанства паралелно се појављује још један друштвени парадокс. То је
политички монопол. Ту појединци, уже друштвене групе па и политичке партије,
један њихов слој, користе то највише право и моћ. Они лимитирају и
димензионирају друштвени развој и одређују систем вриједности нашег друштва.
То и доводи до жестоких противрјечности јер нам ти визионари са скромним
знањем и умјењем освјетљавају пут у будућност. Зато и јесмо овдје гдје смо, али
богме у овој констелацији друштвених односа тешко веома тешко ће доћи до
видљивих промјена и бољитка.
Једна од карактеристика водеће структуре је утицање на друге људе са циљем да
они свјесно или најчешће несвјесно прихвате увјерења и понашања које им
„спасиоци“ нуде. Значи на дјелу су једна изражена врста манипулатора који у
завођењу и обмањивању масе не бирају средства. У ту сврху користе
најбаналнија убеђивања, средства информисања, заташкавање релевантних
информација како би постали још убједљивији и увјерљивији, систем стварања
неадекватних потреба, илузија итд. Другим ријечима за њих је све нормално и
морално јер циљ оправдава средства. Како смо буквално изгубили средњи слој
такозвану рачничку класу јер је реалнни сектор сведен на издисај јавља се у тако
несређеним друштвима један друштвени слој који носи карактеристике да се
живи на рачун других, наглашена неконторолисана халапљивост, шкртост,
склоност ширењу разних дезинформација само да би се сачувала властита
позиција и придобило још материјалних средстава. Та групација је по својој
природи колебљива, носи у себи висок степен превртљивости, несигурности али
у датом тренутку и прилагодљивости. Не усуђујући се да стручно квалификујемо
тај социјални слој плашећи се грешке и критике оних који боље познају
социолошка и политичка кретања мишљења смо са малом рзервом да ова
групација има карактеристике малограђанштине. Колике су исказане грешке у
овој квалификацији нека суде стручњаци из ове области али да је наша
друштвена заједница запљуснута и овим социјалним злом ноторна је чињеница.
Свакако да у структури заједнице фундирју и друге разне маргиналне групе
организоване тако да пружају политичку, економску, културну и друге видове
помоћи своме чланству. Али контатујемо оно са чим не можемо да се помиримо
да ли је интелектуална јавност, академска заједница можда у једној
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од тих маргиналних група. Ако јесте то је погубно. А ако није што се не
оглашава, упозорава, скреће пажњу на неприхватљиво стање, даје смјернице,
идеје. Једно је сигурно нема право на индолентан и индиферентан став, нема
право ни морала да ћути. Можда треба поставити овог пута њој право питање,
како је организована кад је недовољно присутна. Да ли је могуће, а јесте, да у
оваквој друштвеној заједници која има добре људске потенцијале да се у њој
јављају појединци и групе руковођене крилатицом, без обзира на елементалне
моралне принципе, да циљ оправдава средства. Ради повећања личне и
друштвене
моћи они управљају овим системом. То значи остварујући
постављене циљеве посежу за свим средствима па и оним најнеморалнијим.
Социолози би рекли Макијавелизам као облик вођења политичког и јавног
живота је на дјелу. Присуство и ове социјално- патолошке појаве је очито. У
немоћи да напрсаве искорак на економском, образовном или пак културном
плану постоје нажалост политичари којима је основно занимање национализам.
Схватамо добро заштиту виталних националних интереса коју стручно и
дубински сви ми треба да поштујемо.
Али да је занимање припадништво једном народу доводи до апсурда. Ти и такви
људи сигурно је да баш управо свом народу не чине добро него према истом
праве страшну декаденцију на свим пољима. Народи се бране економијом,
образовањем, културом и властитим искреним и организованим развојем.
Зато сеператистичко-унитристичке оријентације као видови суштинског
национализма морају бити добро контролоисани од структура надлежних за
функционисање једне организоване друштвене заједнице. Не схватајући
суштински вишепартијски систем и његову функционалну улогу често се
оставља простора и за друге девијантне појаве као што су олигархија као израз
гдје се једна мања скупина људи исте или сличне политичке оријентације
супротствља интересима шире друштвене заједнице. Сигурно је да овакви
друштвени односи нису имуни ни од овакве нежељене и погубне појаве. Управо
је присуство оваквих односа основа једног фантомског и опасног раслојавања
друштва. То доводи до ланца опструкција у функционисању друштвеног апарата.
Све одлуке које не одговарају том друштвеном слоју или боље речено друштвеној
групацији траже различите активности да се онемогући доношење по њих
штетних одлука. Оваквих опструктивних радњи
сведоци смо има и у
парламентарном одлучивању али и у процесу вишестраначких парламенталних
или општинских избора. Како каже К. Попер свака друштвена заједница која
претпоставља да буде „Отворено друштво“ захваљујући грађанској демократији и
уређењу таквих друштвених односа у коме је толеранција препознатљива,
ослобаља „потчињеност митским вјеровањима и магијској пракси“.
Друштвена неразвијеност, помало и заслијепљеност гдје се снага појединаца или
уже групације поштује до граница неразума не води друштво напретку него у
просторе дубинског назадовања са несагледивим често трагматичним
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последицама. Партикуларни интереси дје се тежња за одвајање богатства и моћи
од стране појединца или групе претпоставља општем интересу нарушаа
хармонију добрих друштвених односа.
Он је своје ухљебљење нашао у свим својим облицима од присутних локализама,
провинцијализама, сеператизама и слично. Тако уски, често неконтролисани,
интереси протагониса такве оријентације имају у локалној или широј заједници
своје утемељење у створеним односима све што није иманентно основним
постулатима портикуларним интересима појединца, групе или дијела друштвене
заједнице проглашава се јере4си и траже се средства за спречавање таквог
антагонизма. Отежавајућа околност, свједоци смо, што се баш те групе и
појединци упињу свим средствима да очувају ни једним озбиљнијим квалитетом
стечену привилегију. Те привилегије нису притајене, дискретне, мањих размјера
од којих у правилу ни добро уређена друштва нису имуна него су она толико
јавна, безочна, коруптивна да вријеђају достојанство сваког нормалног човјека.
Ово тим прије што су те и такве друштвене привилегије, припадништво
појединаца и групе, којима ни по једном критеријуму оне не припадају. У
обнашању власти на сцени су демагошки поступци и примјена средстава када се
тобож интереси пирих друштвених слојева бране.
То се изродило у класичан облик популизма. Овдје се прибјегава патетичним
говорима и обећањима задржати пажња масе. То не води било каквом прогресу
нити рјешавању нагомиланих друштвених проблема већ још већој општој кризи.
Нажалост такви ватрени говори и обећања од широких друштвених слојева
наредних дана су „тема дана“ и тако ланчано у недоглед од мандата до мандата,
од избора до избора и како видимо до понора.
Обећања радницима, пољопривредницима, ђацима, студентима, пензхионерима,
амији незапослених свакодневна су појава без покрића. Али, ваљда је бар овај
народ већ свикао и обикавао на разне облике илузије. Оне су постале саставни
дио његовог хабигуса и начина живота. Попуњавање, након изборних активности
одговорних мјеста, у принципу се одвија без неке квалитетне селективности. Она
буквано речено од општине до републике постаје привилегија партијских
„заслужених“ предизборних и изборних вођа. Ти и такви се награђују позицијама
у знак захвалности често не водећи рачуна о њиховим стручним и
организационим способностима. На тај начин и организација локалне и
републичке власти доживљава се са критичког аспекта као полигон за обуку
кадрова. Квалитет рада и исходи рада ничим нису везани за будући статус често
промашених кадрова. Једном ухљебљен у јавном сектору је трајно ријешено
основно егзистенцијално право. Из наведених разлога и имамо једно заокружено
мишљење да је наша администрација гломазна, нефункционална гдје често није у
функцији грашанина што у коначном поручује висок степен незадовољства оних
који очекују да буде њен солидан сервис.
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Када томе додамо стручну и друге облике н екомпетентности пут којим идемо је
јасан начин вођења једног друштва у квалитетном смјеру морала би бити обавеза
сваке друштвене заједнице па и ове наше која је по много чему ровита. Ако је
политика облик правно-политичке надградње онда би она требала својом
квалитетном организацијом и способним кадровима то и доказати. Она својим
креативним и суптилним дјеловањем мора изналазити могућности и за несметан
развој других облика организације односа структуре друштвене заједнице као
што су економија, култура, образовање, наука, религија, морал и друго.
Када појединачно анализирамо сваку од облика структуре друштвене заједнице
видјећемо без дубљег анализирања да скоро у сваком сетменту испољавамо
стагнирање или пак заостајање како за ближим окружењем тако драматичније за
развијеним свијетом. Трагикомично је да се политика на овим нашим просторима
доживљава не као борба за власт већ борба за остваривање личних и ужегнутих
интереса. До сада бар лоше вођење политике није имало адекватних санкција
како од властитог народа тако међународних фактора који би требали бити далеко
више заинтересовани за овакво заостајање и свакодневно гомилање нових
проблема. Оваквим темпом и путем којим идемо нећемо имати квалитетну
будућност. Напротив. Друштвени развој као планетарни појам захтјева друге
приступе јер су у том циљу постављени пред човјечанство много сложенији
задаци. Очито је да и ми на овим просторима у том правцу требало размишљати
јер постојећи природни потенцијали, друштвени ресурси, нове технологије
посебно информисање технологије захтијевају друге интеракцијске односе и
исходишта. Уколико не будемо динамично мијењали властита размишљања и
односе бићемо затечени као и много пута до сада, испољавајући своју немоћ да
се прикључимо онима који креативније и квалитетније организују свој
друштвени простор. Дакле, овом друштву треба да претходи коренита реформа.
Она промјена која би се одвијала у обрисима постојећег друштвено-политичког
система или оних његових битних сегмената који би били генератори макар и
малог напретка ових простора. Анализирајући постојећу структуру друштвене
организације мишљења смо да суштинске реформе треба да осјети и економија и
политички систем, и аграрни сектор, уставне и законодавне институције, култура,
просвета.
Морално посрнуће такође би захтијевало нужну моралну реформу. Овдје не
пледирамо на револуционарне преображаје одређене друштвене области или пак
друштва у цјелини већ промјене у оним областима живота гдје би ваљана
реформа била насушна потреба. Дакле, неопходни су нам нови друштвени односи
који се могу урадити властитим људским ресурсима подизањем друштвене
свијести и друштвене одговорности на већи ниво. Држава као институт треба да
буде за све њене грађане виши интерес. Интерес за који се треба борити и сваки
појединац. У том случају треба укључити све своје властите потенцијале како би
нам сутра било боље. Ово на први поглед изгледа патетично и популистички.
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Суштински није јер је до сада држава била заједница од које се треба окористити
одређени појединци и групе. Такву најезду и немаран однос према њој неби
могле поднијети многе организованије и економски јаче земље. Ове просторе и
ову земљу неопходно је доживљавати као недовољно уређен простор из свих
области за који смо, прије свега, сви појединачно и колективно одговорни и
прозвани да је мијењамо на боље.
Вјеровано када наша хтјења схвате и многе међународне асоцијације и значајни
фактори помоћиће нам у тим часним намјерама. Свакако за ово су нам неопходне
искрене жеље и намјере за укупним друштвеним реформским промјенама.
Колико хаотично равнодушно гледамо на ове наше у сваком погледу прелијепе
просторе говори и податак да није ријетко да се чак на очиглед свих нас подижу
дијела градско-сеоска урбано-рурална насељаа без основних урбанистичких
планова и услова.
На тај начин стихијски долази до спајања села и града. Узроке овоме треба
тражити у нарастању броја становника, великих миграција узрокованих ратом и
избјеглиштвом, комуникацијској мрежи, истинским заостајањем села, бјежања
становништва из села у град, школовање становништва због демокртизације
образовања за непољопривредна занимања па до предрасуде о тешком животу на
селу. Ови наведени узроци довели су до пустошења села са страчким
домаћинствима и пренасељеног града са ризичном структуром становништва.
Зар није ово довољан разлог за истинску аграрну реформу на нивоу државе јер је
то можда једна од ријетких области нашег простора гдје успјешно можемо
партиципирати на свјетском тржишту. Мора се спријечити та такозвана
рурбанизација која доводи до нежељеног унутрашњег раслојавања становништва,
а која за последицу има пртрпана градска насеља са неадекватном структуром за
ту агломерацију и ненасељена и запуштена старачка домаћинства на селу. Права
је ријеткост да на политичкој сцени или пак друштвеном простору од стране
најодговорнијих појединаца има присуства самокритике за лоше резултате и
промашаје. Управо због тога и јесте на сцени једна форма или образац понашања
гдје појединци и уже групе не испољавају критичко мишљење према властитим
неуспјесима. Таква јавна осуда је изостала без обзира што је у овом случају
видљиво нарушен интерес шире друштвене заједнице. Ревидирање властитих
ставова је нешто што владајуће структуре не користе.
А и како би то користиле када самовлашће као форма власти у којој власт
припада појединцу или ужој социјалној групи користи све механизме за
реализацију личних циљева односно циљева одређене групације. Ова појава у
народу има можда пластичнији или очитији израз у облику самовоље појединца
и његових сателита. Социолошко-психолошки посматрано самовоља као форма
понашања у правилу увијек мултиплицира овај облик који постаје препознатљив
у скоро цјелокупној организационој структури друштва.
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Ово друштво што је атипично организованим друштвеним системима пуно је
табуа као реликта прошлости. Мада овакви облици забрана нису регулисани
позитивним законодавством нажалост најчешће имају скоро снагу закона. Они су
присутни и у световној и у духовној сфери људског живота. Зато би и требало да
буду изузети из укупног и свакодневног живота. Интересантно је посматрати још
једну непримјерену особину оних који себе сматрају властодршцима и
моћницима од локалне заједнице до највиших друштвених и државних
структура.
Присуства
уображености,
недоступности,
препотентности,
надувености, разметљивости, нарцисоидности, високог, засигурно нереалног,
мишљења о себи. Та њихова понашања пуна таштине у свом интензитету
испољава се као социјална, емоционална и интлектуална празнина.
Жалосна је чињеница што таштина није само карактеристика појединца него овај
облик, не ријетко, испољавају и одређене друштвене групе. Прилагодити се
потребама и захтјевима таштих људи или група одводи друштво у једно
деструктивно поље које услед такве заслијепљености тапка у мјесту без визије у
будућност.
Бременита друштва као што је ово наше погодно су тло за разне облике
узурпације као што су протуправно прсвајање имовине од општине до државе,
узурпација права других. Промјена власничких односа у најцрњој форми
испољила је све облике узурације. Тако се појединцу и групи огромних
материјалних добара.
Оваква приватизација каква је проведена на овим просторима није ништа друго
до најтежи вид узурпације. Ревизија таквих нечасних радњи нажалост је само
предизборна фласкула одређених политичких субјеката. Оно што је ноторна
чињеница је да је узурпација присутнија тамо гдје је изражено отсуство правне
државе. Сузбијању овакве помало патолошке појаве која све више узима маха
свакако се не може супротставити армија чиновника који су ништа друго до
професионални извршиоци одређених административно-извршних послова у
области локалне и државне управе. Зашто? Зато што су они као класно условљен
друштвени слој контролисани и санкционисани од стране оних којима је
иманентно самовлашће и разни облици узурпације.
Свједоци смо да до прављења гломазног и нефункционалног апарата долази и
због чињенице што након парламентарних избога или непосредно прије њих
имамо нагло повећање броја запослених у том сектору јер нажалост реалног
сектора имамо у редукованом облику. Они који су примљени без институција
јавног конкурса и на други легалан начин нису ништа друго него групација
зависних од моћника који су их довели на незаконит начин. Када томе додамо да
је присуство цензуре свих облика евидентно онда нам је друштвена слика на
овим просторима употпуњенија. За очекивати је и на овим просторима као у
нашем ближем окружењу да ће носиоци неконтролисане моћи врло брзо бити у
сукобу са модерним средствима
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масовног комуницирања што по аутоматизму доводи до освешћења широких
маса.
То нарасло незадовољство нарочито младих тражи излазне механизме а
информационе друштвене мреже су за то, показало се, веома ефикасне.
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III ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ
За функционисање сваке државе треба створити основне претпоставке, а
једна од темељних су политичке прилике. Значи да је политика и политичке
прилике прдуслов успјешног функционисања сваке друштвене заједнице. Када
смо у претходном поглављу говорили о друштвеним приликама на нашим
просторима управо смо и изнијели многе недостатке које у себи носе политички
карактер. Како су оне бројне и друштвено и политички болне то упућује
закључку да су политички амбијент фактор који битно утиче на функционисање
једне друштвене заједнице, неповољни.
Ако пођемо од самог одређења појма политике и закључимо да је то начин
вођења одређене друштвене заједнице у прогресивном смјеру оних друштвених
снага које се сматрају генератором напретка укупне друштвене збиље онда су
њена улога и задатак заиста велики. Дакле, она утиче на укупне друштвене
процесе, развој и квалитет општих друштвених односа као и институција
одређеног друштва. Као облик правно-политичке надградње кроз прошлост је
имала класни карактер. Сигурно је да она по свом дјеловању прелази оквире
правно-политичке сфере јер захвата цјелокупну друштвену структуру задирући
истовремено и у економску основу и друге издиференциране облике друштвене
свијести као што су наука, култура, умјетност, филозофија, морал, религија.....
Но, она у свом централном или кључном поимању представља борбу за власт
коју усмјерава и мијења не ријетко и на штету ширих друштвених слојева. О томе
је већ било ријечи. У својој изворности укупни друштвено политички системи
продукују као један од кључних подсистема управо политички систем.
То је систем политичких институција, различитих организација, многобројних
активности и динамичних односа који узето у цјелини утичу на укупну структуру
друштва. Саму структуру одређеног политичког система представљају грађани,
бирачи, носиоци функција са једне стране и држава, политичке организације,
заједнице, колективни органи и многобројни други субјекти са друге стране.
Познато је да у сваком политичком систему држава предствља најважнији,
доминантни колективни субјект. Карактер једног политичког система у директној
је зависности од његовог односа према грађанима. Уколико имамо на сцени
нарочито у изборним поступцима и другим активностима претпостављаче мање
важних политичких питања врло битним питањима, исцрпљивање на
тривијалним ставовима онда је на сцени чисто политиканство. Нажалост оно је
присутно овдје. Политика би требала бити озбиљна друштвена област са
одговорним, умним и креативним људима на челу. Њу треба схватити као игру
могућег а не обрнуто. Укупни напредак и људско достојанство требало би да се
налазе у основи њеног дјеловања. Арчибалд Рајс као велики пријатељ Срба који
је нама посветио и књигу „Чујте Срби“ је еклакантан примјер борца за људско
достојанство, живот и слободу.
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Управо због тих племенитих особина он и припада цијелом човјечанству. На
таквим постулатима треба градити политички систем у чијој основи је
достојанство човјека. Добар политички систем преферира неутралност,
територијални интегритет, као и разноврсност етничких заједница. Обавеза
успјешне политике била би да се поштују све стране земље, а да е своја отаџбина
искрено воли.
Рекапитулирајући догађаје из Првог свјетског рата можемо закључити да је исти
започео услед чињенице што су велике силе тражиле начине како да буду
богатије на рачун других народа. Колика је ту била одговорност одређених
политика не треба анализирати.
Вјечито присутно питање у политици шта разликује успјешна друштва од
неуспјешних одговор би гласио да ова прва своје проблеме рјешавају на
објективно прихватљив и рјешив начин, а друга се врши у круг не решавајући те
проблеме. Ако се посматра ондос медија као јаког друштвеног агенса онда однос
политике према њима треба бити без цензуре и вршења монопола над њима.
Један политички систем који пледира да буде успјешан мора обезбједити услове
слободи медија свих облика. У противном имаће нежељена обиљежја. Ову сферу
значајног друштвеног живота политика својом снагом не смије дехуманизовати
тј. Ставити у службу властитих потреба. Слобода па и слобода информисањ3а
одређују будућност једне државе. Зачетник идеје о слободи као претпоставци
сваког успјешног политичког система утемељио је у 19. Вијеку Јохан ТЋотлиб
Фихте. Позната је његова
дубинска мисао: „ Сврха земаљског живота
човјечанства јесте да оно у том животу све своје односе слободно установи према
уму“. Драгоцјене и спасоносне импшулсе које нам нуди Фихте имају и данас
упориште код оних којима је стало до искреног друштвеног и политичког
прогреса. Нашем књижевном великану Добрици Ћосићу који се борио и
политиком у његовом бићу пулсирали су стално хуманизам, патриотизам и
демократија.
И он као ткав са таквим изграђеним ставовима и особинама
био је
изманипулисан од стране разних политичких макијавелиста. Вјеровао је у
демократски социјализам за који се касније утврдило да је политички неостварив.
Залагао се за очување Југославије безуспјешно исто као и покушају помирења
четника и партизана. Схвативши политички тренутак његова схватања
еволуирала су до поборника грађанске вишестраначке демократије дожививши
њену потпуну деградацију како на локалном тако глобалном нивоу. Због свега
тога често је доживљавао разноврсне, снажне, политичке увреде.
Био је забринут очински над судбином свога народа. Комбинацијом, само како
великани знају, љубави и строгости, хвалећи и критикујући, храбрећи и
опомињући давао је до знања колика је снага времена и политичког система.
Његови противници били су свјесни снаге слободарске идеје Добрице Ћосића
што их је чинило политички нервознијим.
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Но у нашој слободној књижевној мисли неупитно ће у духовном пантеону сјати
лик нашег великана. Колико ће и какве ће Ћосићеве Србије бити не зависи много
од њега него и од свих нас, односно свих друштвених субјеката па и политике.
Суровости и зла пуно је на овим просторима, толико пуно да су нам постали
свакодневица, видљиви само што их не опипавамо. Код нас је отворена још једна
веома присутна политичка дилема који би појам нације
требало
институционализовати дали културно-етнички или државно-територијални.
Искључива институционализација културно-етничког појма нације је више
утопијски сан него детерминисана реализација, државно-територијалног
схватања нације тим прије што се никоме не оспорава право на употребу
традиције својих предака.
Чак се стварају политички услови да се јавно залаже за њу. Друштвена збиља
овог поднебља пуна је етничких, културних и политичких национализама. Наш
покојни премијер Зоран Ђинђић заговорник одговорне политике са јасним
циљевима
издвајао је и наглашавао прелазак од национализма према
патриотизму. Да би се разграничила та два појма односно њихова дистинкција је
подјела на политички културни и етнички национализам.
Политички национализам најближи је у свом одређењу па се он на нашим
просторима назива патриотизам јер се заснива на осјећању припадности нашој
држави.
Његов циљ је одржавање државе. На инклузиван начин он интегрише различите
етничке групе у једној заједници. Многа истраживања на простору Србије
сведоче да је најдубље укорењен културни национализам. Ђинђићева интуитивна
оријентација да је на простору Србије присутна доминација национализма над
патриотизмом још је увијек на сцени.
Разна политичка, филозофска, социолошка и културолошка
становишта
усмјерена размишљању постојања једне „универзалне заједнице човјечанства“
која би са културног аспекта приоритетно искључивала сваки посебни идентитет
односно обичаје, навике, језик, традицију је можда тражење рјешења на
свакодневне жестоке планетарне политичке и друге видове сукоба. Ова и оваква
размишљања своје исходиште претпостављају отворености једног друштва без
претензије реалном настанку једног таквог колективног идентитета. Ово тим
прије што је свака заједница нека више нека мање и релативно затворена и
релативно отворена. Светска власт могла би да функционише само ако би
постојала светска држава у ком случају не би било међународно јер би укупно
свјетско становништво било један народ са једном законодавном вољом.
Суштинско питање је да ли таква воља уопште постоји, је ли она уопште могућа.
Та и таква аспирација за јединственим управљањем свијетом стара је колико и
сам свијет. Државна међузависност, разлике међу државама немају предност над
једнако, слично. Данас се закони конституиши на два начина и одређују двије
врсте држава националне државе (народ
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артикулише слободно законе за себе) и друге империје (гдје је важење закона
одређено територијом).
Овако ригидна контрола свијета требала би да обезбиједи промоцију мира и
демократије. Процес глобализације учинио је свијет безпомоћним за које није
лако наћи било какво друго оправдање.
Стога и морална дијагноза нашег времена је крајње неповољна. Равнодушност,
лицемјерје, неповјерење не води напретку него стагнацији. Рад све више постаје
ропски, а живот све више пуко трајање у садашњости, без ентузијазма као и
пројекције за будућност. Много повољније политичке околности на нашем
подручју биле би кад би се власт борила за оне слободе у које је вјеровала док је
била у опозицији. Или пак да се опозиција борила за слободу штампе док је била
на власти. Јавно мњење, грађани, о слободи штампе размишљају „ако је штампа
слободна штампала би оно што ја мислим“. Ако нешто друго штампа значи да
није слободна. Овдје је увријежено схватање да је само њихово мишљење
објективно. У најбољем случају штампа је чувар институција, а у најгорем
сродство помоћу ког мањина искориштаба неуређеност друштва у приватне
сврхе. Свакако да штампа не може бити замјена за институције. Стање
новинарства има везе са стањем друштва. Код нас је политичка нетрпељивост
толико снажна да до принципа мало ко држи. Веома забрињава што многе афере
око сумњивих доктората, које су остале без очекиваних последица упућује да је
ово друштво одбило читаву плејаду политичара без обзира на припадништво
странке која не преза ни од чега, не зна за стид, срамоту, одговорност јавне
ријечи. Богме, тамо гдје су неморал, лаж, грамзивост, непоштење постали стил
понашања, тешко да земља има неку будућност. Јавни интерес као прича је увијек
био добар параван за полтроне. Медијски послушници који немају минимум
професионалне храбрости и људске смјелости нису риједак случај на нашем
информативном небу. Новинарски посао не зависи од писмености која се
подразумијева, заната који се увјежба, већ од карактера.
Новинар лиже оштрицу (текст) натопљено властитом крвљу, пун страсти,
свјестан да може да страда. То је новинарство. Остало је у функцији слуганства,
полтронства и додворавања. Ако си карактер можеш нешто постићи у
новинарству. Приче о цензури и аутоцензури су глупости ако си слободан и
карактеран новинар.
Ваљда се требамо запитати зашто већ дужи период нестају многе емисије о
актуелним друштвено-политичким догађајима ових простора. Сваким даном
широки телевизијски аудиторијум је ускраћен да чује и види умне јавне личности
које ауторитативно могу да коментаришу нашу укупну стварност при том без
устезања поштујући и туђе мишљење. Нема ни критичке јавности на телевизији.
То не значи да у јавном животу нема расправа, па и жучних, јер постоје људи,
достојанствени, смјели и зналци који не дозвољавају да их страх надвлада и у
мраку нестану. Савремена техничка достигнућа у овој области не могу
надомјестити идентичне информативне програме на
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телевизији. Изостају нам све више коментара на актуелне догађаје. Ексклузивна
вијест постаје ријеткост. Заступљеност политичара је највећа, а они по природи
најгласнији. Многи канали су до дегутантности у функцији официјелн е власти
гдје и споран новинар опонаша доброг познаваоца друштвених прилика. Ријетке
су свјетске тачке објективног информисања. Нажалост свеопшту мислећих људи
који слободно износе своје ставове све је мање скоро их и нема. То и јесте разлог
што је остављен широк простор на ТВ аудиторијуму за разне облике
простаклука до невиђених размјера. Баш због тих неукусних садржаја многи
програми су рзочарали истинско ауторитативно гледалиште. Нестале су
политичке емисије.
Све је у функцији нових власника па и уредника. Мишљења смо да би било
неопходно поштовати цивилизацијске и културне стандарде као нужност свакој
рзвијеној демократској држави. Овако и на овај начин све више посрћемо у амбис
примитивизма и ортодоксних глупости. Јер неко давно рече да „земља без
културе умире“.
Политичка збиља око смањења плата и пензија открива још једну димензију
наших друштвених неуређених
односа. У здравим друштвима оно што
подразумијева социјални дијалог и друштвени консензус о вредностима и
приоритетима, у нашој друштвеној заједници има карактер жртвеног јарета.
Овдје се сваком чини да у том правцу консолидације државе свак свакоме ради о
глави јер се4 не вјерује у будућност него свако жели што више да откине од
садашњости од другог. Тако је на сцени дијалог глувих јер свако гледа у свом
правцу, искључујући осјећај заједничке припадности или судбине. Вјера у
колективну акцију је отсутна, па и вјера у државну интервенцију ради
консолидације. На западу је држава гарант просперитета и слободе и чини све да
својим грађанима обезбједи солидну позицију на тржишту. Код нас је присутно
становиште да држава било шта добро може да уради. Ово има своје разлоге
због понашања државе у блиској прошлости. Шта урадити у оваквим
околностима. Влада има мало маневарског простора на кратак рок. Највећи дио
буџета троши се на текућу потрошњу. Кључни рез треба правити у смислу
повећања јавних инвестиција и подстицаја за извозно оријентисану домаћу
привреду. Нужно је сачинити националну развојну стратегију за наредних
десетак, петнаест година. Своје утемељење морала би имати у интеракцији
спољне и развојне политике.
Ако држава у том правцу не понуди реалну наду и кредибилну перспективу,
убјеђење које нас држи да је све узалудно, а све акције нереалне водиће нас у
нова понижења, грустрације и очај. Политичари и због економских, културних и
других друштвених лутања и промашаја сносе висок степен одговорности гдје
због лошег функционисања друштва у цјелини не могу себе амнестирати.
Напротив. Јер политика је као трава тражи бригу, његу, правила напредовања.
Поштујући те захтјеве имамо услове бољег функционисања система у цјелини.
Креирање политика, њихова примјена те валоризације остварених резултата
морају бити актуелизирана јер су то
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између осталог и један од захтјева ЕУ у преговорима и придруживању. Систем
политика који је тренутно на сцени и у Србији и РС је неодржив. Политичка
воља за израду нових политика је нужна. Сагледавајући постојеће стање у Србији
имамо осјећај да ће бити политичке воље за реформу и промјену јавних политика
чији генератор треба да буде владајућа стрнка. Нова влада прије свих покушаја,
правно-политичке, економске, културне и других нужних и становитих промјена,
мора утврдити да би се некуд кренуло гдје се тачно налазимо. Друштвени и
политички поредак било које земље па ни Србије ни РС неће промијенити
политичке странке, естаблимент персоналних вршилаца дужности, страначких
аскера чији је најсложенији задатак лијепљење плаката уочи и око избора. Такви
људи у локалним заједницама грађани препознају по лошем интегритету,
оскудном образовању, спорним способностима, подаништву и ниском свијешћу.
Наше реформе прије почетка биће сасјечене уколико не детектујемо евидентне
друштвене промашаје и јавно их не санкционишемо. Присјетимо се да смо двије
значајне друштвене области реформисали на десетине пута безуспјешно.
Школујемо и даље кадрове за прошла времена а нисмо утврдили критерије за
најбоље како да не одлазе масовно из земље. Здрвство нам је тешко обољело,
пацијенти се налазе на дуготрајним листама чекања а здравствени радници једва
добијају зараде. То све знају новоизабрани министри и владе пред којима је
признаћемо велики изазов. Амбијент у коме политичка елита критику јавности
доживљава као напад треба што хитније и свеобухватно мијењати. Раније смо
поменули да интелектуална елита испољава висок степен инертности иако се са
рзлогом очекује да баш она партиципира у овим насушним промјенама система.
Биће погубно за једну земљу да политичка и интелектуална елита ушета у ЕУ а
да цијело друштво остале избан тог процеса како једном упозори Соња Лихт,
директорка Београдског фонда за политичку изузетност.
Познати драмски писац Душан Коачевић у једном интервју на упит зашто је
заћутла српска интелигенција одговорио:“Па никада Србија није имала толико
битних и важних људи који су се слушали. Имала је људе који су причали, али су
причали на мјестима која нису битна за политичко одлучивање. Врло су били
ријетки људи који су били и врхунски интелектуалци и људи у политици. То у
Србији скоро да није било, и ако је било онда можемо да издвојимо некога ко је
круна тога као напримјер Слободана Јовановића, једног од најумнијих,
најталентованијих људи, а успут и једног од најдаровитијих полоитичара. И онда
има безброј мјеста без имена и презимена, људи који су улазили у политику,
излазили из политике не остављајући било какав траг. Мислим на људе из
културе.
Један од таквих људи је био Андрић, али он је био човјек дипломатије, он је већи
дио живота провео у свијету, чак му је то касније озбиљно замјерено због
фотографије у Њемачкој када се руковао са Хитлером, у тренуцима док
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још није било рата. И Јован Дучић који је готово цијели радни вијек провео у
дипломатији, а био је сјајан пјесник, и он се није усрећио превише“. Осврт
великог драматурга у свом стилу.
Закони који су претпоставка промјена не смију се доносити на брзину и њих
грађани морају разумјети да неби имали велике проблеме сличне онима
новоприљежних земаља. У ЕУ као што су Бугарска, Румунија, Хрватска. На тај
начин имаћемо добре законе који се у пракси не примјењују што је опасно.
Критичку јавност треба у том случају подизати на што већи ниво. У том сегменту
медији играју значајну улогу јер управо преко њих критичка јавност испољава
или неиспољава своју функцију. Да ли су нам медијске куће, уреднци, поплава и
таблоидизација медија спремни помоћи у реформи. Бојимо се да нису. Зашто су
се интелектуалци повукли у овом значајном тренутку. Без жеље да им се
додворавамо мислимо да су изабрали лагодан начин ангажмана повлачећи се у
позадину са ријетким повременим иступима што није добро. Шаренило
парцијалних интереса према интелектуалној групацији учинило их је аморфним
и недовољно продуктивним. У оваквим околностима транспарентност свих
јавних служби је неопходна нарочито у јавним расправама. Ово је тренутак када
политички кругови морају више комуницирати са грађанима прецизно
објашњавајући захтјеве ЕУ према овим просторима.
У конталацији овако сложених околности једно увијек треба имати на уму да се
треба бити довољно мудар не руководећи се да држава буде спасена а да грађани
пропадну. Ово из разлога јер су реформе тешке и болне. Овдје друштво има
улогу опита а држава са својим апаратом улогу извођача радова. Нужност
промјене амбијента и идеја, тражење најоптималнијих рјешења, примјена нове
методологије, прецизност резова, квалитетан социјални проблем и балансирање
тежине реформских активности на све могу и уродити плодом.
Тежиште изласка из реформских резова тражити у инвестирању и запошљавању,
али и кресању пломазне и скупе администрације у којој доминирају
партипократски слојеви који се тако лако неће одрећи стечених привилегија.
Синдикати на несрећу овако стерилно организовани немоћни су да бране било
чије интересе. Њихова реторика, која траје таман толико док се изговори, није
довољна за озбиљнију партиципацију овог очекиваног реформског подузхвата.
Да је то тако говори и податак око приједлога и усвојења новог закона о раду.
Једна од бојазни тих и таквих односа може инклинирати летргично социјалној
резистенцији у којој се без неких отпора спокојно пролази пред свим и свачим.
Социјални отпор мора бити пратећа појава свих реформи. Борба за идеју, визију,
па и укупан напредак је право свих и карактеристика демократских друштава.
Овим просторима неопходна су аутентична рјешења која ће државу заштитити од
банкрота, а грађанењ од даљег пропадања.
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Јасно је да у таквим околностима различитих болних резова треба имати на уму
да народ не може издржати дуготрајну социјалну анестезију. Турбулентна стања
обавезно је контролисати свим расположивим средствима јер они у правилу
производе нове облике правно-социјалних нежељених облика понашања. Како
политика као облик надградње друштва није занимање које је условљено од
образовања већ од личности и социјалних вјештина јасно указује на
комплексност датог тренутка. На политичкој сцени наших простора по овом
проблему влада потпуна дисхармоничност. Компарације рада у развијеним
земљама државни и партијски прваци по неписаном правилу су личности које су
образованији дио странке. Зато се без остатка и могу наметнути као истинске
воље и лидери. Наше ровито политичко поднебље је присталица одређења по
коме челници са дипломом успостављају ауторитет у партији и окружење али не
у великој мјери.
То говори да наведена тврдња одсликава нашу политичку сцену упозоравајући
све у квалитет и озбиљност постојећих несређених односа.
Вође у оваквим односима за разлику од чланства имају другачије уређен начин
живота са обиљежјима урбаног елитизма. Та отуђеност од народа најбоље говори
колико им је стало до народа. Поједини партијски лидери путујући у изборним
активностима по унутрашности земље згражавају се на лоше услове у које су
запали поједини крајеви. Шта је то него малопређашња тврдња колико им је
истински стало до народа па и државе.
Њихов говор често неразумљив упућен необразованом народу губи и квалитетну
и пожељну интеракцију два партнера што доводи до неразумијевања или пак
стварања лажне слике. Освећеност народа треба стварати једноставни амбијент
међуобног разумијевања како би се на политичкој позорници задржали дуже они
који говоре народским језиком. Велики Достојевски једном рече поткрепљујући
жељену горњу оријентацију: „Уздићи се до једноставности је генијалност“.
Народ се не треба и не смије лагати и обмањивати. Много нам недостаје
искрености и квалитетне комуникације. Сви ми знамо у свом окружењу ко је ко и
какви смо. Знамо ми доста и о стручности и нестручности, било ком облику
квалитета у својој средини. Знамо разне злоупотребе. Но на све то ћутимо
мислећи да те проблеме неко други треба да ријеши. Држава у том случају као
главни арбитар је заказала. Када она нешто не жели да спроведе у дјело правда се
излажењем из надлежних оквира што није добро. Јер, уређеност друштвеног
система и јесте у надлежности државе преко мреже различитих државних
институција. Не смије бити непокривених спорних ситуација и надлежности и ко
је за њихово рјешавање задужен.
Спорне дипломе, докторати, укљижба, земљита, пљачкашка приватизација имају
своје законске протагонисте. Те појаве не смију остати неријешене и заташкане
из различитих интереса појединаца или група. Проблем је једноставно
детектовати их јер је спрега извршилаца оваквих нечасних радњи и државе
односно њених институција и политике са друге стране снажна.
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У таквим ситуацијама када се открије нека афера до пуног изражаја долази
такозвана партијска ароганција и политичка некомпетенција. Она је у функцији
њихове ренте неурозе јер забога питају се партијски моћници што требају некоме
те афере, шта им је за њима. Чиста логика припадника отуђене моћи који и не
знају које последице има њихово стављање под тепих. Сложеност ситуације
видљиво се одсликава баш у случају напада на приватне факултете гдје државни
универзитети испољавају, у овом назовимо
га скандалу, висок степен
самоамнестирања. Вјероватно су заборавили да је више од скандала било
еуфорије са једним правним факултетом и групом његових професора. За дивно
је чудо да стручна академска јавност до данашњег дана није се квалитетно
огласила. У најмању руку ту је испољен висок степен лицемјерства, лажне
назовимо је псеудопрофесионалне солидарности. Ту је шамар ударен не само
факултетима, универзитетима, студентима и њиховим најближим већ цијелом
друштву у цјелини. То је недопустиво са ружним последицама.
Свака полемика по својој структури и садржају изоштрава ствари. Добар,
квалитетан опонент је користан. Ако желите да га савладате самог опонента
морате ојачати. Шта то значи? Значи да је неопходно дубински сагледати
структуру његовогт мишљења, а не никако са маргиналним пропустима које
треба благонаклоно, џентлменски игнорисати.
Ово наводим из разлога, мада је раније напоменуто, што је створен простор без
икаквих санкција и последица за манипулисање са људима.
Ова појава видљива је и за оне који недовољно виде нашу збиљу. То је постала
једна врста рада јер радимо на другоме како би остварили лични циљ. Ако је рад
кретање према неком циљу шта је онда циљ особе која манипулише. То је
представљање једне радње, а суштина је на потпуно другој страни.
Манипулисање је маскирање свог правог циља лажним представљањем. Од
манипуланата нуде се лажне представе стављајући самог саговорника да и сам
мора лагати или глумити. Зашто људи манипулишу умјесто да културно замоле и
добију оно што им треба. Управо због чињенице што не вјерују да би им ти други
то дали. Значи манипулација је начин како да дошу до циља. Манипулација
људима није безазлена и зато је неопходно направити ваљану заштиту од ње.
Сумња нас упозорова да успоствимо дистанцу према другоме, да изанализирамо
и добро провјеримо његову причу како би се могли квалитетно заштитити од
евентуалне манипулације. Како је манипулација фреквентна појава не смијемо
бити у илузији да и ми нећемо бити предмет манипулације. Није страшно и ако
будемо понекад изманипулисани, али ако будемо често њена жртва онда је то
велики проблем. Овом приликом не могу да одолим а да не наведем десет
стратегија манипулације људима свјетског интелектуалца, америчког лингвисте
Ноама Чамска:
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1.

ПРЕУСМЈЕРАВАЊЕ ПАЖЊЕ
Пажњу јавности преусмјеравати са важних проблема на неважне.
Презапослити јавност поплавом небитних информација да људи неби
размишљали и стекли основна сазнања у разумијевању свијета.
2. СТВАРАЊЕ ПРОБЛЕМА
Та метода се назива и „проблем-реаговање-рјешење“. Треба створити
проблем, да би дио јавности реаговао на њега. Напримјер изазвати и преносити
насиље са намјером, да јавност лакше прихвати ограничавање слободе,
економску кризу или да би се оправдало рјешење социјалне државе.
3. ПОСТУПНОСТ ПРОМЈЕНА
Да би јавност пристла на неку неприхватљиву мјеру, уводити је
постепено, „на кашичицу“, мјесецима и годинама. Промјене, које би могле да
изазову отпор, ако би биле изведене нагло и у кратком временском року, биће
спроведене политиком малих корака. Свијет се тако временом мијења, а да то не
буде свијест о промјенама.
4. ОДЛАГАЊЕ
Још један начин за припремање јавности на непопуларне промјене је да
их се најављује много раније, унапријед. Људи тако не осјете одједном ову тежњу
промјена, јер се претходно привикавају на саму идеју о промјени. Сем тога и
„заједничка нада у бољу будућност“ олакшава њихово прихватање.
5. УПОТРЕБА ДЈЕЧИЈЕГ ЈЕЗИКА
Када се одраслима обраћа као кад се говори дјеци, постижемо два
корисна учинка: јавност потискује своју критичку свијест и порука има снажније
дејство на људе. Тај сугестивни механизам у великој мјери се користи и приликом
рекламирања.
6. БУЂЕЊЕ ЕМОЦИЈА
Злоупотреба емоција је класична техника, која се користи у изазивању
кратког споја, приликом разумног просуђивања. Критичку свијест замјењују
емотивни импулси (бијес, страх, итд.). Употреба емотивног регистра омогућава
приступ несвјесном, па је касније могуће на том нивоу спровести идеје, жеље,
бриге, бојазни или принуду, или пак изазвати одређена понашања.
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7. НЕЗНАЊЕ
Сиромашнијим слојевима треба онемогућити приступ механизмима
манипулације њиховим пристанком. Квалитет образовања нижих друштвених
слојева треба да буде што слабији или испод просјека, да би понор између
образовања виших и нижих слојева остао непремостив.
8. ВЕЛИЧАЊЕ ГЛУПОСТИ
Јавност треба подстицати у прихватању просјечности. Потребно је
убиједити људе да је (In, у моди), пожељно бити глуп, вулгаран и неук.
Истовремено треба изазивати отпор према култури и науци.
9. СТВАРАЊЕ ОСЈЕЋАЈА КРИВИЦЕ
Треба убиједити сваког појединца да је само и искључиво он одговоран за
сопствену несрећу, услед оскудног знања, ограничених способности, или
недовољног труда. Тако несигуран и потчињен појединац, оптерећен осјећајем
кривице, одустаће од тражења правих узрока свог положаја и побуне против
економског система.
10. ЗЛОУПОТРЕБА ЗНАЊА
Брз развој науке у последњих 50 година ствара растућу провалију између
знања јавности и оних који га посједују и користе, владајуће елите. „Систем“,
заслугом биологије, неуробиологије и практичне психологије, има приступ
напредном знању о човјеку и на физичком и на психичком плану.

Ноам Чамски својим стратегијама манипулације људима скреће пажњу на велику
друштвену опасност која од њих долази. То износи систематично указујући на
њене последице како за функционисање система тако његов развој.
Сложеност политичких односа огледа сње и у дилеми интелектуалног корпуса да
ли је либерализам мртав или жив. Они који сматрају да је мртав у свом бићу желе
ревитализацију социјализма као система. Ови други имају аргументацију да је
жив износећи чињенице да у многим капиталистичким земљама на снази су
либерални уставно-правни процеси. Ако мало дубље загребемо по прошлости
онда ће мо видјети да се и код једних и код другиџ
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више преферирају или боље речено ближа им је владавина људи од владавине
права што је свакако последица реликта прошлости.
Основни принцип модерног права је једакост свих људи пред законом без обзира
на њихов друштвени статус и етничко-културни идентитет. Но да ли је баш тако у
животу јер све кључне пулсације политичког па и економског живота одвијају се
по диктатима уске групе најбогатијих одлучујући о свему битном па и то ко ће
доћи на власт. Из ових разлога треба извући закључак да либерализам није мртав
и да је утемељен на процедурализму и легализму. Зато нама интелектуална
јавност али и укупна друштвена заједница треба да оздрави од
антипроцедурлистичке болести јер ће мо тапкати у мјесту, вртјети се у кругу са
високим степеном корупције, криминала и сиромаштва. Такође оно што боде очи,
а не даје жељене резултате су формирање разних антикорупционих тијела. Србија
рецимо има Националну стратегију за борбу против корупције са разрађеним
акционим плановима. Тај орган је толико компликован да и не може дати
очекиване резултате. У многољудној Кини овај систем је поједностављен. Тамо
се за корупцију протагонисти вјешају. Но вратимо се нашем простору. Поред
наведеног тијела којим би требало да руководи министр правде, јавља се нови
орган Агенција за борбу против корупције. Одмах по формирању испољило је
антагонизам према првом тијелу исказујући мишљење да не треба дуплирати
антикорупциона тијела. Како је кренуло биће ту још доста других тијела
задужених за исти посао. (Савјет за борбу против корупције, Група за
координацију за борбу против корупције, Министрство правде, Специјализовано
тужилаштво за организовани криминал и корупцију, антикорупциона одјељења у
вишим јавним тужилаштвима и ини). Сви су они на терету државног буџета или
пак страних донација. Народ је давно рекао: Тамо гдје је пуно ћаћа килава су
дјеца“. Тајкуни као посебно друштвено зло морају доћи под контролне механизме
једне државе. Њих треба скинути са грбаче народа.
Круцијално је питање откуд тајкуни у српским јавним предузећима. Па позива их
официјелна власт да они тобоже спасе системе од пропасти. Они који су свој
иметак стекли на грбачи народа и огромне паре и сада дугују држави (проблем
жељезнице). Да би зло било веће њихови папири су у правилу чисти, зато су
процеси дуги (Мишковић...), а новац им је у страним државама. И ове тајкунске
фирме више су угасиле радних мјеста него што су икада имале у својим фирмама.
Боља би варијанта за државу била да се ослободе тајкуна а да се за јавна
предузећа која лоше послују распише конкурс, кандидатима да профитни циљ. То
води оздрављењу фирме. Јер директори морају знати да за губитак они сносе све
концеквенце које су и тешке и болне. У овако створеном амбијенту нема тог
тјкуна који би се пријавио на конкурс већ они који познају струку и науку, а
таквих имамо. Владајуће странке троше огромну енергију и у самом парламенту
критикујући бившу власт, не нудећи много новога ни прогресивног. Нажалост,
похлета је све већа што је веће незнање оних који се стихијски упуштају у
шпекулативне игре. Њујоршки финансијер Бернард Баруџ једног
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је рекао: „Кад доше тренутак да просјаци и чистачи ципела, пјеваљке или брице
стану да ти објашњавају како да се обогатиш, вријеме је да се присјетиш да нема
ничег опаснијег од увјерења да се нешто може доб ити – ни за шта“. Код нас су
сви похрлили да ништа или симболично уложе а много добију. Систем
вредновања сваког посла посебно руководног треба да заживи, да знамо о томе
тј. Да буде транспарентан. Управо на систему вредновања смо затајили јер исти
нема последица. Зато се на руководна и друга одговорна мјест и јављају или
налазе људи који ни ментално ни организационо, а камоли идејно, не могу
одговорити сложеним задацима.
На сцени је због тога и размишљање у правцу: Не, немој рачунати на њега он
неможе ништа, или он би урадио али не зна или не смије, или знаш ти како је
дошао на то радног мјесто. Тужније истовремено и смјешније изгледа што
поједини високи политички функционери који су промијенили по неколико
политичких партија на питање зашто се тако понашају добијамо одговор да је то
мање важно јер су, забога, увијек били политички доследни себи знајући шта
раде. Како и шта раде најбољи одговор имамо у укупним нашим друштвеним
приликама.
У народу се уселио додатни страх присутног садржаја: јесам ли заслужио ту
плату?Тај јаз, изазван низом друштвено-политичких и економских импликација,
између реалног и јавног сектора је наглашен. То је нешто као у бившем систему
јаз између „физичког“ и „интелектуалног“ рада. Мада ова „размишљања“ дјелују
ирационално нису неочекивана ни усамљена. Јавни сектор против кога се дигла
хајка постаје синоним за нерад, неефикасност, нерационално трошење, разне
привилегије. Том сектору се супротставља реални сектор. Чињеница је да је јавни
сектор попуњаван на разне начине, најчешће недозвољене, да је прегломазан,
неефикасан и скуп и да није у функцији доброг сервиса грађана. Томе кад додамо
да појединци имају висока примања, да се не санкционише нерад, а да се рад
награђује што и доводи до негативне селекције кадрова. Зато тај систем који је
застарео, гломазан и неефикасан треб а реформисати, мијењати. Ипак није добро
ни поштено да се сви људи који раде у јавном сектору ставе на стуб срама.
Морамо зато детектовати нераднике у њему.
Јер побогу јавни сектор чине и љекари који несебично дају услуге, полицији,
просветари, војници, општински службеници од којих са правом тражимо да буду
љубазни према странкама. Колико су и јесу ли уопште они одговорни што људи у
многим фирмама остају без посла, а запослени у приватним компанијама раде за
ниске плате радећи и по 12 сати дневно. Јесу ли они створили буџетске дефиците,
велике дугове и несређене односе у друштву. Стиче се такав утисак да је главни
узрок свих проблема запослени у јавном сектору. Суштинске узроке треба
тражити у девастираним фабрикама, пљачкашкој приватизацији, намјештеним
тендерима, лакомим управљањем, узимањем скупих односно неповољних
кредита.
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Напријед сигурно нећемо ако смо једнострани приступ јавног сектора буде под
рестриктивном лупом. Јер, поштари, жељезничари, шалтерски службеници,
просветари, здравствени радници, полиција, војска нису генератори привредног
краха, мада треба и тај сектор темељно преуредити, већ и реални сектор
изналазећи квалитетна рјешења за њих. Само у сибиози односа истим аршинима
прави се укупан фтиђзбрмо с,нокрмз лпко кр штрфидчпб дбслп, штпхтрди- Фпл
кр политика сцена доста порозна, несрећа од поплава која нас је задесила
избацила је један неочекивано велики квалитет. То је учешће младих у
поплављеним подручјима. Србија и РС тих дана на својим просторима биле су
уједињене. Та самосвијест о сопственој моћи, проистекла из ових несрећа,
промијениће много. Та моћ извире из самоорганизовања, из спознаје да свако од
нас може учинити нешто велико, а за боље сутра. Оно што освјежава је сазнање
да је ово уједињење дошло изнутра од сваког појединца понаособ. Није било ни
страног новца ни страних донација.
Само је била једна идеја водиља: помоћи ближњем свом велика је то снага. Оно
што баца сенку на ове активности, ове подвиге је провлачење разних гласина да
ли је могао бити спашен неки витални објекат, град, село. Ваљда је природно
очекивати да се то све испита, истражи и да искрен одговор како би свако
одговарао за своја дјела или недјела. Биће и других несугласица као колико је ко
помогао, зашто нису други укључени, колико се неко фотографисао или дао
изјаву у тој несрећи. Те несугласице треба оставити него утврдити одговорност и
изградити нову свијест чија би фундаментална основа била баш та уједињена
снага. У противном злоба никада не умире већ мирује. На овим несрећама које су
нас задесиле наслања се теорија о XААРП, како је антенски систем енормно
узроковао поплаве у Србији и РС. Ти докази о XААРП-у као узрочнику су танки
и неувјерљиви, мада их не треба потпуно занемарити због недостатка
квалитетних аргумената о његовом дејству. На све те појаве упозоравају да на
нашим просторима нема квалитетне јавне рационалне расправе. А, тамо гдје ње
нема ствара се повољно тло за арационалну. Ово говоримо што је непосредно
после поплава на „дејсбуку“ се појавило око 50.000 „харповаца“. То није
занемарљив број и о томе се морало јавно разговарати. Нажалост оно је постло
супститут у одсуству друштвеног дијалога о тада важном проблему. Друштвене
елите морале су успоставити друштвени дијалог о тим питањима важним за
земљу. Сигурно је најнепожељнија варијанта да расправа о ХААРП-у остане у
раскораку између елита и грађана. Нека иоле озбиљнија тема открива и друге
слабости система од обрзазовања и слабости које су присутне а о којима ће бити
више ријечи у посебном поглављу до рјешења и тражења локације одлагања
нуклеарног отпада у Винчи. Како нам је све више политичка сцена сложенија,
ровитија и истрошенија то се све више осјећа потреба за новим политичким
снагама, партијама, невладиним сектором и свакако новим политичким
лидерима, постојећим политичким начином живота. Значи траже се политички
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некомпромитовани, млади и непотрошени људи. Те потребе као нужне и
рационалне на самим изборима замјењују се провјереним и потврђеним старим
кадровима. Зато и имамо политичку сцену са старим политичарима спремним да
праве до недавно незамисливе заокрете. Тако многи политичари са високим
призвуком неморалних радњи остају на политичкој сцени више од 20 година из
разлога како исти знају рећи поштујући изборну вољу грађана. То је велики
парадокс нашег херметички затвореног политичког и партијског круга. Питање
зашто остајемо заточеници тих неуспјешних политичара односно политичких
лидера и партија (странака) оправдавамо чињеницом да је то избор између мањег
и већег зла. Апстиненција бирача сноси висок степен друштвене одговорности
јер отвара простор за разне манипулације са једне стране и јасно стављање до
знања онима који нису на квалитетном политичком путу и развоју. Због тога се
само мијењају мјеста, функције и актери главних улога, али се суштински ништа
не мијења. Нови лидер месија, има само један циљ да подигне што више свој
култ личности. Велики српски политичар Драгољуб Јовановић одсликавајући
политичке прилике у Србији између два светска рата написао је: „Србија је
велики партијски логор са развијеним партијским шаторима који један другоме
подваљују. Пресалдумити, то је најбоља ријеч која означава нашу политичку
нарав“. Овај цитат великог политичара опомиње и упозорава. Може си се на
нашим просторима десити синдром Словеније.
Миро Церар лаконски се обраћа Словеначкој јавности ријечима: „Народу су
потребне нове партије и нова лица“. Нови људи, нове странке, алтернативни
политички покрети, са новим политичким и социјалним идејама вођене
савременим друштвеним промјенама, модерног свијета биле су довољан фактор
снажних промјена у Словенији. Вође тих промјена били су најизраслији
интелектуалци и професори који су однијели убједљиву побједу. Ми као да
чекамо нашег политичког Годоа који би нас вратио из апатије, разочарења,
безнађа и летаргије. Можда ће мо и дочекати. Није ово чудно размишљање јер и
много развијеније земље са снажном и вишевјековном демократијом испољавале
су своје слабости нестанком исконског лидера. Присјећамо се случаја у
Француској. Послије одласка Де Гола Французи су се буквано изгубили. Све им
је кренуло низбрдо. Нису разговарали о друштвеном напретку, култури него о
кризи и само кризи. Тих година економистима и политичарима криза постаје
средишња тема. Вријеме снова замјењује вријеме страхова. Такво стање управо је
резултанта владавине Де Гола са основним обиљежјима велике и независне
нације. Друге земље попут Њемачке и Италије прихватиле су промјене у смислу
да се свијет промијенио и постале данас значајне у сваком погледу. Французи и
данас помало живе у миту Генераловог
повратка односно тога начина
размишљања. Зато ово и наводимо као еклакантан пример, без обзира што је Де
Гол на одређени начин отац нације и његова мистификација. Пренесено на
данашње наше просторе и вријеме снажних технологија и мобилности
човјечанства илузија је имати до мистичности неког свог великана који ће
трајати. Душан
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Кецманових у свом запису „Дуго путовање у ноћ“, на пластичан и језгровит
начин дочарава стање у БиХ-и, пад свих вриједности, илузија и мотива, о језику
душевне патње.
Баш језик као средство поред политике био је спорно поље на овим вјечито
унесрећеним просторима. Оног тренутка у мјешовитим браковима, а било их је
много, кад су добили „своје“ језике почеле су жестоке свађе и унутар самих
породица. Кецмановић наводи један примјер породица у избјеглиштву које уз
утицај своје дјеце не говоре језиком своје земље већ језиком земље у којој живе и
како закључује „боље је муцати на страном него се свађати на свом језику“.
Наведено кратко гледиште др. Кецмановића који је ових дана окончао свој
плодоносни живот је само назнака шта све политички арсенал користи у одбрани
својих политичких постулата. Но живот је чудо. Свједоци смо ове године
немилих догађаја око Андрићграда у Вишеграду и његових политичких и
културних протагониста са једне стране и реакције јавног мнења са друге стране.
Културни посланик истражује све неби ли открио тајну шифру срске судбине,
форензичарским приступом и дубинском аналитиком скенирајући наше побједе, а
богме уз то иду као по правилу и наши митови и заблуде. Да би зло било веће
културни креатор на једном скупу у Сарајеву бива нападнут од дјевојке
тридесетак година старе која ради у издавачкој кући Ханзер са потпуно
неаргументованим историјским чињеницама. Побогу опет је споран језик који ти
актери говоре у позадини и национална припадност. Али гле чуда и она млада,
зашто онда индоктринирана, постаје члан оркестрираног стаблимента напада
лика и дјела нашег јединог нобеловца Иве Андрића. Да није жалосно било би
смијешно. Нажалост слика младе Сарајке има саговорнике
и на овим
просторима. Та диоптрија младих у сагледавању историјских, политичких,
етничких и кулотурних простора биће угрожена уколико су њихове
персонификације на које се угледају неразуђени људи. Ово указује на сложеност
Босанско-херцеговачких
простора,
њихову
политичку
нестабилност
приближавајући је, бар за тренутак заборављеном, тамном вилајету.
Ово поглавље политичких прилика на нашим циљаним просторима треба
посматрати интегрално са приплодним друштвеним приликама. Тим прије што
су у претходном поглављу кондезовано изнесени многи политички недостаци
који систем чине слабим и нестабилним. Интересантно два поглавља дрштвене
прилике и политичке прилике наших простора могли би имати заједнички наслов
друштвено-политичке прилике. Ово није урађено само из једног разлога да би
дали озбиљније примједбе политичком нефункционисању јер се политички
лидери стално куну и доказују да су политичке прилике претпоставка сваког
вида напретка. Како и колико напредујемо и гдје смо на тој међународној
лествици видљиво је. Искрено се бојим једне мисли која нам је постала усуд, која
гласи:“ Ако промашимо циљ, погодили смо све остало“. Политичари гашају.
Народ чега исход. Јер политичари би морали знати да је политика умјетност
компромиса, а не средство искључивости.
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IV ЕКОНОМСКЕ ПРИЛИКЕ
Економске прилике су у директној вези са стањем и начином вођења
економске политике која подразумијева правце, циљеве и мјере као и садржај
укупног привредног развоја који усмјуеравају владајући друштвени чиниоци. За
остваривање програма економске политике превасходно се кристалишу циљеви,
средства и носиоци програма. Циљеви увијек морају бити усклађени између
друштвених потреба и реалних могућности да се они задовоље. Средства
економске политике се односе на поједине сегменте те политике (инвестициона
политика, кредитна политика, пореска политика ...)
Носиоци остваривања економске политике су друштвене заједнице (општина,
република), привредне организације, приватне организације, акционарства. Још
је Маркс у чувеном Предговору Прилози критици политичке економије
прецизно одредио основну структуру друштва. Њу чине јединство производних
снага и продукционих односа. Они у односу на друштвену надградњу (правнополитичка и духовно-културна) превалентно дјелују како рече Марк „Начин
производње материјалног живота, условљава процес социјалног, политичком и
духовног живота уопште. Не одређује свијест људи њихово биће, већ обрнуто:
Њихово друштвено биће, одређује њихову свијест“. Значи утицај базе на
надградњу је примаран без обзира што и надградња повратно дјелује на базу.
Нису ови наводи пуко навођење већ осјећај дубље економске одговорности
носиоца економске политике.
У том контексту присјетимо се да је један од два подсистема друштвенополитичког система привредни систем. Он подразумијева укупност система
производних снага и односа производње који уз помоћ других економских мјера
утичу на производњу, расподјелу, размјену и потрошњу материјалних добара као
и материјалних услуга. Карактер привредног система у зависности је од
карактера власништва, техн олошког развоја друштва, слободе произвођача,
облика привређивања у друштву, начинху расподјеле и потрошње друштвенихз
доб ара. Привредни и политички системи су у корелативним зависним односима.
Уколико очекујуемо друштвени развитак онда морамо бити спремни и очекивати
да друштвени систем еволутивним путем замјењује новим бољим савременијим
системом али и одговарајућим институцијама. Развој представља прогресивну
друштвену појаву и остварује се као цјеловит друштвени процес. Морамо
схватити да је развој друштва кључни друштвени феномен и као такав значајно
поље многих социјалних истраживања. Знамо из основа економске науке да до
друштвеног прогреса долази еволутивним путем и револуционарним путем. Циљ
сваке друштвене промјене са прогресивним предзнацима је да се унаприједи
друштво. Уколико производне снаге дођу у сукоб са друштвеним односима јер су
они постали преуски за њихов слободан развој долази до револуције. Прво она у
правилу почиње у економској сфери преносећи се на укупну друштвену
надградњу.
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Тако долази до успостављања новог друштвеног односа који је, кроз историју,
увијек био на вишем ступњу развоја.
Сагледавајући укупне привредне ресурсе пожељно би било да ови наши прастари
буду предмет квалитетне аграрне политике.
Подсјећања ради то је економска политика пољопривредника, кооперација,
задруга, пољопривредних комбината, предузећа са једне стране и државе са
друге стране. Она се спроводи у форми акција, регулатива, мјера ради
квалитетније пољопривредне производње. Корјените административне мјере као
и регулација својинских односа и примјена економских политика (пореска
политика, политика цијена, царинска политика, кредитно-инвестициона
политика) дале би жељене резултате. Овако, тај значајни ресурс је
маргинализован и сваким даном се упропаштава. Смањују се обрадиве површине
и сточни фонд, воћарство и виноградарство запуштени, лимитирани извози,
превелики и често непотребни увоз наше тржиште чине несигурним и
неатрактивним. Услед овако нараслих анамозитета између реалног и јавног
сектора постоји латентна опасност која може продуковати једну нежељену
економску појаву у форми вулгарног материјализма. Његове карактеристике су
погубне јер му је оријентација да признаје само једносмјеран утицај материјалне
базе на друштвену надградњу, искључујући утицај надградње на базу друштва.
То би довело до економски па и друштвено у цјелини заједницу у безизлазно
стање. Ово друштво и мора ваљда проћи кроз период либералног капитализма
чије су главне одлике висок степен индивидуалних слобода и слободне
конкуренције. Мишљења су подијељена видјећемо касније да своје аргументе
против ове фазе износе многи економисти.
Наиме друштво се нашло у тешкој економској кризи са свим обиљежјима
свјетске економске кризе. Она има превасходно економски, а потом и друштвени
карактер. Њих карактерише то што захватају све сфере друштвеног живота, траје
дужи период (10-20 година), смјењује се у континуитету, односно једна криза
производи другу.
Користећи кризно стање, вишак радне снаге, односно високи степен
незапослености као пропратна појава јавља се дехуманизација рада. Њу требамо
посматрати као последицу свођења рада на пуки производни рад, односно
свођење рада као средство за остваривање профита. Тешку слику употпуњује рад
на црно, ниске зараде, неадекватна здрав ствена заштита, лоши услови рада. Када
својину као обиљежје сваког друштва сагледамо запазићемо многе апсурде.
Претварањем друштвеног власништва у државно а потом приватизација са свим
својим слабостима довела је привредни систем до колапса. Та пљачкашка
приватизација гдје су фабрике, предузећа, комбинати продати у бесцење,
оставила је раднике цна улици без икаквих права. Јер она права која по
постојећим прописима имају своди се на повезивање пензионо-инвалидског
осигурања и основне здравствене заштите.
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Велики проблем је и то што су то људи махом са 20-30 година радног стажа које
на тржишту рада због њихове старости буквално нико неће.
Због тога укупни услови који одрађују начин живота већине становништва су
исувише ниски. Другим ријечима животни стандард је на крајње ниском нивоу.
То тим прије што животни стандард и подразумијева услове рада, становања,
комуникација са другим људима, висину зарада, начин исхране, задовољавање
културних потреба, потреба за образов ањем, хигијенских и других потреба.
Дакле, и лични и друштвени стандарди су угрожени. У оваквим околностима
буџет како државе тако локалних заједница као годишњи план прихода и расхода,
који општина или држава доноси као темељни документ за финансирање својих
дјелатности пуни се нежељеном динамиком.
Кад томе додамо како се доноси, односно усваја, ко у доношењу неадекватно
учествује, његово нетранспарентно трошење онда и имамо овакво стање какво
имамо. Ефектност рада и квантитативно и квалитативно сагледано оно је ништа
друго до последица општих услова живота који на директан или индиректан
начин утичу на ефектност рада саког појединца. Вријеме у коме живимо у сфери
реалног сектора видљиво је да се улажу скроман капитал како у обртна и у
основна средства – инвестиције. И у кризи која је на сцени значајно би било да
инвестициони програми буду оправдани и ефикасни. Да се обезбеди пласман
производа, рокова изградње капацитета, припремљеност радника да сврсисходно
обављају послове који се финансирају инвестицијама.
Економска логика налаже да бржи излазак из кризе и лежи управо у квалитетним
инвестиционим програмима и самим тим бржем запошљавању. Не смијемо
заборавити да без обзира на кризу, снагу тржишта, снагу привреде конкуренција
је стална економска категорија. Увијек је био присутан порив да будемо бољи од
осталих у сваком погледу. Друго је што ово бременито друштво има често
елементе нелојалне конкуренције као друштвено штетног облика. Само лојална
конкуренција са пуном слободом подстиче процес производње, размјене и
потрошње, односно смањују се реални трошкови производње одређених роба, а
успјешније се задовољавају личне и друштвене потребе. Ровита привреда
упућена је на коришћење кредит, често неповољних како због у правилу високих
каматних стопа, тако дужине или рока отплате самог кредит. Банке своја
слободна средства усмјеравају за кредитирање оних дјелатности за које је
исказан приоритетни друштвени интерес. Знамо колико проблема на овом
простору имамо око кредита и начина кредитирања.
Свјетска банка и Међународни монетрни фонд као кредитни монополисти
господаре кредитирањем просторима. Кредитна политика је у зависној бази са
ликвидношћу предузећа и других правних лица, посебно банака, да своје новчане
обавезе унутрашњем и спољном промету испуњавају на уговорен и законит
начин у утврђеним роковима. Какво ће исходиште имати одређена
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инвестиција, висина и услови кредитирања у многоме зависи од способности
менаџера или менаџерског тима.
Они би требали све своје менаџерске квалитете умјесто капиталисте ставити у
службу капитала и његове репродукције. Основ њиховог високог социјалног
статуса требала би бити њихова специфична знања и способности. Не би требало
да их интересује пуно политика. Они су суштински „сива еминенција“ капитла.
Раде на свим нивоима, од инжињеринга, до директне производње и пласмана
робе. Тако би требало да буде. Код нас је то у многоме другачије. Све је обојено
политиком, инвестиције непотпуне и научно неутемељене, кредити неселективни
и неповољни. Одговорност за често промашене инвестиције никаква, друштвеноекономске последице катастрофалне. Новац као еквивалент свих других роба је
економска нужност. Он стимулише производњу, омогућава робну размјену,
обрачун акумулације, расподјелу и потрошњу. Знамо још из Марксовог учења да
се појављује у пет облика: као мјера вриједности и цијена, као промашено
средство, као средство за згртање блага, као средство плаћања и као светски
новац. Његова сложена функција захтијева да се према њему треба формирати
„култ новца“. Због своје вишефункционалности баратање са њим и његовим
прансферима морао би бити строго контролисан и привилегија моралних и
стручних људи из привредне и друштвене средине. Свједоци смо и другачијег
односа и разних финансијских манипулација.
Такође је врло битно шта у једној повољној инвестицији и оживљавању
производње урадити са вишком вриједности који је преосто кад се од укупне
новостворене вриједности одбију сви трошкови производње и средства за зараде
радника. Вишак вриједности није само циљ капиталиста, него свих субјеката који
улазе у озбиљне привредне токове. Економисти добро знају да уложени капитал у
праве пројекте мултиплицира своју вредност. Онда није спорно шта урадити са
средствима или боље рећи дијелом средстава из зоне вишка вриједности.
Усмјерити их у нове здраве инвестиције и на задовољство свих запослених
одређеног привредног субјекта. Веома је важно у сваком друштвеном сегменту
добро планирати. То подразумијева прецизирање и одређивање задатака са
адекватним мјерама и активностима неопходних за остваривање утврђених
циљев а. То је сложена активност која захтијева све потенцијале свјесног и
стваралачког односа према будућности. Људи по својој суптилности могу
планирати све облике како властитог живота тако укупних друштвених односа
како политичких, културних, тако економских. Планирање је жива материја која
се треба стлно унапређивати. Оно не трпи статична и спора кретања. Зато и јесте
планирање : анализирање,
дијагностицирање и прогнозирање укупног
друштвеног живота. Добро планирање има за циљ унапређивање и усклађивање
друштвених односа у производњи, расподјели, размјени и потрошњи.
Добро планирање требало би по свим економским законитостима пратити
рационална потрошња. Она је битан елемент производње који се односи на
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коришћење материјалних доб ара и услуга ради директног или индиректног
задовољавања истинских људских потреба.
Она је одређена производњом и људским потребама као и расподјелом и
размјеном. Утиче и на производњу и људске потребе. Преплиће се у форми
личне, заједничке и опште. Наши простори су доста хаотични кад је у питању
овај економски сегмент па је на сцени једна неуређена област са далекосежним
последицама. Јер овдје нема озбиљног планирања и анализа које нажалост
замјењује стихијско пословање дјеловања.
Проф. Др. Алекса Милојевић има једно виђење кризе у Републици Српској
нудећи Програм опоравка и напретка РС. Одмах на почетку књиге ствља обавезу
интелектуалцима да узму учешће у опоравку земље. Наводи да није
интелектуалац онај ко има диплому високе школе већ човјек који говори истину
и бори се за истину. То је морални позив и порив. Осуђује глобализацију
наводећи да је то пројект гдје ће богати бити још богатији, а сиромашни још
сиромашнији. Ту се бришу границе и нације што овај аутор не прихвата.
Напомиње да држава без свог новца нема шта да тражи у економији.
Укидањем кључних економских функција државе а то су заштитне и монетарне
укида се економска функција државе у цјелини. Глобалисти траже да се држава
повуче из привредних токова препуштајући све снагама и слободи тржишта.
Милојевић наводи и нека иронична рјешења као што је препорука Џефри Сакса,
савјетника Свјетске банке, да се монголи специјализују за производњу софтвера.
Висок степен цинизма нема шта јер податак да један мали дио Монголије има
струју 4% становништва јасно говори. Такође неблагонаклоно гледа на Европску
унију због чињенице да развијени нуде супротан концепт свом развојном
концепту према не рзвијенима.
Значи државу као главног фактора развоја треба искључити а привреда да преше
у руке слободног тржишта. Износи жестоку погубност РС због неселективног и
неконтролисаног задуживања. Избор сиромаштва ових простора које је из дана у
дан веће има утемељење у погрешним одлукама руководних структура.
Генераторе сиромаштва овај економиста види у функционисању Свјетске банке и
Међународног монетарног фонда, који нуде обилне кредите, куповине јавних,
природних и осталих материјалних вриједности. То све води у прекомјерно
задуживање и распродаји националног блага. Тада сте економски мртви и
сувишни у властитој земљи. Значи створени су услови да слушате диктате
капитала који су сурови. Привлачно је трошити више него што се заради.
Али за такво понашање економске последице су немилосрдне. Напомиње да је
слободно економско тржиште корисно само за надмоћну економију. Адам Смит
отворио је границе своје земље (Енглеска) ипак онда кад је схватио да је она у
предности над другима. За стратегију развоја малих и средњих
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предузећа наводи да је то улазница у колонијално ропство. За једну државу и њен
развој нужна су предузећа по распорду крупна, средња, мала. Јер средња и мала
предузећа у правилу врше дораде и прераде сировина које долазе из
иностранства. Развијени спречавају производњу и прераду властитих сировина.
Нигдје се није догодило да земља без великих предузећа има квалитетан
привредни развој. Глобализам као лајт мотив развијеног свијета има у суштини
намјеру да апсолутно превлада крупни капитал над националним интересима.
Стога га аутор и назива да је глобализам политички колонијализам јер се сваки
систем заснива на кадровима. Да би их довели на власт странци примјењују
опробану тактику пружајући березервну подршку слабијима.
Слабији су тада спремни када дођу на власт на разне услуге и захвалности.
Милојевић упозорава да се свака земља рани развојем. Зато је економски
патриотизам начин мјерења. Када је Влада РС пристала на овакав облик
приватизације пристала је на уништење властите привреде. Окрутност
савременог колонијализма је у стандардима, цертификатима и слично. Слободно
тржиште ослобађа домаће политичаре од одговорности за властити економ ски
развој и за економску судбину народа, што је за њих веома прихватљиво. То значи
владати а не одговарати. Не носити терет економског развоја, а бити народни
представник.
Несхватљиво. Нешто најгоре што може задесити један народ је да остане без
елите. Елита је нешто што је најбоље, што предњачи. Она је врх и покретач
развоја. Код нас је посебно уништена економска елита јер у таквим друштвеним
односима и нема мјеста за пословну елиту. Нужно је исправити погрешну
приватизацију и изградити привредни систем у којем нужно расту и профити и
наднице у којем нема могућности да богатства подједнако расту ако не доприносе
богатству народа, гдје се масовно сиромаши зато што се друге неоправдано
богате, тешко је очекивати напредак. Стање и са политичком елитом је тешко.
Политичари су увелико окренули леђа народу. Одсуство пословне и политичке
елите сужава простор и за стварање научне и културне елите. Умјесто да
независна и стручна наука прави стручне и научне подлоге за политичке одлуке
код нас политика прави и подлоге и одлуке. Колико је онда остало простора за
науку. Последице су видљиве голим оком. Свака озбиљнија расправа у економији
почиње и завршава се друштвеним производом као мјером достигнутог
материјалног богатства.
Ако су те мјере погрешне онда су све друге такоше погрешне. Милојевић
упозорава на апсурде којима манипулише Влада РС износећи податак остварења
БДП од 1765долара прије рата када је све радило и данашњег податка када је
доста привредних потенцијала разорено са израженом великом незапосленошћу
БДП 4800 долара по становнику. Значи статистичка вриједност нашег БДП је
нереална увећана за износе који му ни по једном параметру не припадају као
што су иностране вриједности које су „присвојене“ као наше и као да њих
нећемо враћати, плаћати. Он се залаже за
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изношење нашег БДП очишћеног од иностраних вриједности. Под појмом
иностраних вриједности аутор наводи: спољни кредити, губици у пословању са
иностранством (платни дефицит), девизне дознаке, потрошња нерезидентна,
страна предузећа. Наш спољни дуг је 2008.године износио 1,6 милијарди долара,
унутрашњи дуг РС износио је истовремено 1,5 милијарди долара. Вриједност
извоза 1,9 милијарди КМ, док је увоз износио 4,1 милијарду КМ што даје платни
дефицит у вриједности од 2,2 милијарде КМ. Домаћи друштвени производ је
резултат рада и производње само резидента и само та вриједност може да уђе у
обрачун БДП. Тако долази до БДП у 2008.години који износи 3,5 милијарди КМ
умјесто оних које је Влада РС исказала исте године од 8.489.289,00 км.
Прекомјерно задуживање Владе је карактеристика те владе наглашава износећи
да валутни одбор припрема економски слом. Он даље упозорава да је штета што
се напустио првобитни концепт приватизације гдје је становништву бесплатно
дијељено 85%, а фонду пренешено 15% државног капитала. Бесплатна подјела је
дијељена тако што 47% додјеле дионица појединих предузећа фондовима и
38Ж% додјеле дионица појединих предузећа грађанима.
Напомиње да је основни циљ промјене власништва (приватизација) јесте да се
напусти комунистичка као мање ефикасна и замјена ефикаснијом приватном
својином. Да би приватизација била успјешна, потребно је њоме остварити
масовну интерну и екстерну корпоративну својину, на којој се заснивају
савремене развојне економије. Како се одустало од тог по аутору концепта прве
приватизације постојећу чека жестока казна јер има све елементе пљачкашке
приватизације. Милојевић за оздрављење привреде РС инсистира на три
обавезујућа захтјева: Поновити пут развијених; окренути леђа слободном
тржишту; и терет развоја пренијети на државу. Основе новог привредног
система види у развијању: одлучујуће улоге државе у привреди; акционарству;
крупних предузећа. Инсистира даље на независној науци. Забрана концесионе
продаје природних богатстава, шуме треба вратити општинама да оне њима
газдују, електропривреда РС треба да буде јавна корпорација. Нужно је под хитно
извршити реприватизацију односно вратити отето. У даљој елаборацији
инсистира на ограничењу политике дајући предност струци коју треба подржати.
Кад је питању пореска политика за ту област тврди да је то неподношљив терет.
Залаже се за регионализацију претпостављајући је централизацији коју проводе
садашње власти. Друштвено-политички амбијент који је на сцени аутор
образлаже да је народу нанио огромну штету. Када говори о једној од
најосјетљивијих друштвених области апострофира повратк истинских знања
наводећи познату Кинесу пословицу која гласи:
Ко мисли на дане, узгаја цвијеће,
Ко мисли на године, сади дрвеће,
Ко мисли на стољећа, одгаја људе
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Напомиње да је за свако друштво образовање светиња. Васпитање и образовање
је носилац свега напредног ,честитог, моралног, етичког, поштеног, вриједног.
Наводи да је селективност основна особина образовања. Образовање је јавно
добро које богати народ. Образоање без могућности запошљаања се великим
дијелом претвара у образовање за иностранство. У даљем излагању инсистира на
регионалном развоју без кога нема успјешног друштвеног и економског развоја.
Реформа локалне самоуправе је нужна. Закључује о осврту на миграциона
кретања становништва, смјештају становништва у веће агломерације (градове) и
функцији, улази и статусу пензионера.
Не без разлога дали смо велики простор уваженом професору који је
препознатљив у јавном животу РС. Не улазећи у оцјену квалитета његових
осврта, личног става аутора, економски оправданих гледишта, како неки кажу
примјесе популизама мишљења смо да овај сажетак књиге Програм опоравка и
напретка Републике Српске, јасно указује у наслову о жељи самог аутора и мене
да је не без разлога кратко представимо. Тема коју смо насловили упућује на
расвјетљавање друштвеног амбијента ових простора па ћемо у најкраћем
покушати приказати остваривање питања из социјалног права. Само социјално
право чини скуп правних норми којима се регулише остваривање социјалне
сигурности. Његов предмет је социјалноправни однос чији су субјекти физичка и
правна лица.
Његов објект су социјалне престације односно одређена давања (накнада зарада,
лијекови и др.) и чињења (љекарски прегледи ...). Под социјалном сигурности
подразумијевамо скуп социјално-политичких мјера према становништву како би
га осигурала од евентуалних социјалних ризика (болест, материнство,
незапосленост, инвалидност, старост, сиромаштво...). Основни облици социјалне
сигурности чине: социјално осигурање и социјална заштита. Под појмом
социјално осигурање подразумијевамо мјере гдје се осигураним лицима на
принципу обавезности, узајамности и солидарности обезбеђује здравствена
заштита и материјална давања у случају настанка појединих социјалних ризика
као што су болест, старост, инвалидност, смрт и незапосленост.
Здравствено осигурање је вид социјалног осигурања гдје се осигураним лицима
обезбјеђује права на здравствену заштиту и остала права из области здравств
еног осигурања. Социјална заштита подразумијева организовану друштену
дјелатност од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за
самостлан и продуктиван живот у друштву појединаца и породица те спречавање
настајања и отклањање последица социјалне искључености. Систем социјалне
сигурности у Србији састоји се из: система социјалног осигурања; система
друштвене бриге о дјеци и породици; система друштвене заштите борава, војних
инвалида и цивиолних инвалида рата и система социјалне заштите. Ове напомене
износимо из разлога што су наши простори социјално несигурни и недовољно
покривени. Велика
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незапосленост и сиромаштво су итекако присутни што има за потребу
дјелимичног расвјетљавања овог друштвеног сегмента.
Основна детерминанта коњуктурних кретања у свијету последњих неколико
година је глобална финансијска а послије цглобална економска криза. Стање је
такво да је немогуће предвидјети колико ће криза трајати и које ће последице
имати. Нажалост ове наше просторе криза је захватила прије настанка ових
криза. Тако да ми поред ових свјетских криза имамо своју „нашу кризу“ односно
кризу домаће производње узрокована неадекватним мјерама економске политике.
Нагомилани економски проблеми из претходних година увећани негативним
ефектима свјетске економске кризе, погрешним процесом приватизације
(пљачкама), неповољно се одражава на социјална праа запослених. Износимо
неке битне податке за подручје Републике Срб ије пошто су ти исти подаци
представљени раније за Републику Српску. У 2010.години бруто домаћи производ
у Србији износио је 29.343 милиона евра, односно 4.016 евра реч capita. Спољни
дуг у истој години износио је 23,8 милијарди евра од чега отпада на спољни дуг
јавног сектора 9,1 милијарда евра, а спољни дуг приватног сектора 14,7
милијарди евра. Јавни дуг Републоике Србије те 2010.год. износио је 12,1
милијарду евра и то унутрашњи јавни дуг 4,9 милијарди евра и спољни јавни дуг
7,2 милијарде евра. Сложеност ових параметара пропраћена је инфлацијом као
континуираним растом општег нивоа цијена или континуираним падом реалне
вриједности новца која је 2010.год. износила 10,3%. Просјечна бруто зарада исте
године износила је 449,77 евра, а просјечна зарада без пореза и доприноса 323,63
евра. Просјечна потрошачка корпа била је 358,02 евра. Према подацима
Националне службе за запошљавање, у октобру 2010.године у Србији је
регистровано 1.803.302 запослених и 717.053 незапослених лица, а стопа
незапослености износила је 26,2%.
Сива економија као глобална појава у мањој или већој мјери присутна је скоро у
свим земљама. У сфери сиве економије или економије у сенци процјењује се да је
2010. Године радило 750.000 радника. Удио сиве економије у бруто домаћем
производу износио је 35% услед чега је буџет Србије изгубио око 4 милијарде
евра. Сиромаштво као тешка социјална појава указује да је 2010.године у Србији
9,2% становника у групи сиромашних (живи испод апсолутне линије
сиромаштва) јер је њихова потрошња била испод 8.544 динара мјесечно по
потрошачкој јединици. Сиромаштв о или социјална искљученост није генерисана
само недостатком финансијских средстава већ представља компексну мјешавину
различитих врста депривације од недостатка основних средстава за храну до
дискриминације и непоштовања људског достојанства. У „стању материјалне
депривације“ налазе се она лица која су ускраћена за 4 од наведених 9 ставки: да
цплаћају закуп или комуналије,; да адекватно грију свој дом; да плате
непланиране трошкове; једу меса, рибу или еквивалент протеина сваки други
дан; недјељу дана одмара ван куће једном годишње; аутомобил; машину за
прање веша; ТВ у боји; телефон. Европска комисија о социјалној укључености
2004.
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Године дефинише асоцијалну искљученост као: „Социјална искљученост је
процес у киојем су одређене групе становништва гурнуте на маргину друштва и
немогућност њиховог потпуног учешћа у друштву је последица сиромаштва,
неадекватног образовања или других знања, или је резултат дискриминације.
Ово их спречава да себи обезбеде посао, приходе или образовање, као и да буду
дио мрежа и активности у друштву и заједници. Њихов приступ власти и телима
које доносе одлуке је ограничен, због чега се осјећају немоћним да врше
контролу над одлукама које утичу на њихов свакодневни живот“.
У том правцу у нацрту првог извјештаја о социјалној укључености и смањења
сиромаштва у Републици Србији 2008.-2010. обрађене су ове димензије и стања
социјалне
искључености:
финансијско
сиромаштво
и
ускраћеност
егзистенцијалних потреба; запошљавање и тржиште рада; образовање; социјална
и дјечија заштита; пензије; здравље; становање; људска права.
Процес привчатизације у Србији испољио је неке слабости као што су: По Рајку
Косановићу: „Велики број раскинутих купопродајних уговора, циљ доћи до
грађевинског земљишта, намјерно тјерање предузећа у стечај, оптерећивање
имовине прив атизованих предузећа хипотекама за кредите које нови власници
противправно присвајају, вјештачко увећање вредности опреме и средстава које
су по основу докапитализације нови власници били дужни да унесу у
приватизационо друштво, куповина предузећа новцем сумњивог порекла,
анонимност стварних купаца предузећа, продаја друштвеног капитала по
вишеструко нижим цијенама, намјештање тендера, нелегална приватизација,
похлепа и социјална неодговорност нових власника, приватизована предузећа
углавном неефикасна, повећање незапослености, кршење
радно-правних
прописа, све већи број штрајкова, предуго трајање реструктурирања у процесу
приватизације, деиндустријализација као последица процеса приватизације,
процес „сељења“ приватизованих предузећа у сферу сиве економије,
фаворизовање државних прихода од приватизације, а жртвовање економског
развоја и одржавање и повећање нивоа запослености“.
Оно што је карактеристично и за Србију и РС да се проблем пензионера
испољава као појава коју безуспјешно рјешавају обе владе. Чињеница да у РС
има више пензионера од броја запослених а да је истих у Србији 2010.године
било 1.626.581 јасно говоре о овом неријешеном проблему. Такође неповољан
однос броја пензионера и запослених и у Србији је присутан јер на једног
пензионера долази 1,5 запослених. Систем пензионо-инвлидског осигурања на
оба простора није доживио озбиљну, стручну и квалитетну реформу. Све мјере
које су подузимане биле су краткорочне, палијативне, нефункционалне. Пензије
нарочито у РС су толико ниске да вријеђају достојанство човјека. Морају се
уочити основне слабости у функционисању овог система како би се пришло
ваљаној реформи. Овакав однос запослених и пензионера, све више старог
становништва (неповољна демографска кретања), смањивање
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броја запослених, масовно избјегавање плаћања доприноса за
пензионо
осигурасње, присуство плаћања обавеза на најнижу основицу а не на реална
примања, сива економија, неселективни одлазак у пензију, расходи за нето
пензије, висок дефицит фонда ПИО, несклад пензија и зарада, слаб економски
развој државе, проблем пензионисања пољопривредника и друго упућују да је
ова социјална групација једна од најугроженијих без визије да ће се на том плану
било шта поправити.
Ово тим прије што свјетска банка инсистира на замрзавању пензија па би у
будућности пензија износила 9% просјечне зараде и низ других драконских
мјера. Ако је социјална политика по својој природи дубоко хумана и на
солидарности и племенитости организована дјелатност људске заједнице, шта се
онда дешава на овим просторима.
Ако она треба да допринесе остваривању социјалне правде и сигурности, јесмо
ли на трагу ових постулата. Једна народна изрека нека буде написана умјесто
било каквог властитог закључка „Није нам криво на мало, него на неправедно“.
Социјална сигурност као основна људска потреба очито је на овим просторима
има суморну будућност. Економски аналитичари износећи разне економске
проблеме у улози властитих визија па и јавног мњења упозоравају на многе
пропусте који се дешавају у овој опхрваној друштвеној области. Како је политика
толико доминантна бојазан је да и економска политика, у земљама које
функционишу једна од најважнијих, губи своју основну функционалност.
Економске законитости се не могу нити смију нарушавати.
Чест је призвук да економисти говоре о развојним постигнућима оптимистично.
Оптимистичност темеље на најављеним великим инвестицијама, порасту
запослености и у цјелини бржем економском расту. Да неби држава ушла у
дужничку кризу мора да спроведе оштру фискалну консолидацију што Србија у
последње вријеме чини. Сложени су то захвати тим прије што је јавни дуг скоро
70% БДП-а. У економији су битна очекивања и страх или лоше вијести негативно
утичу на понашање пословних субјеката. Зато читајући разне прогнозе
аналитичара увјерени да ће резултати бити нижи од прогнозираних је пројекција
нереална у почетној позицији. Када економисти и други стручњаци данас говоре
о неолибералном капитализму толико се разликују као да говоре о двије
економске појаве. Бити присталица неолиберализма иде до увреде или потпуне
дисквалификације.
Неолиберализам подразумијева потчињавање друштвеног живота законима
тржишта али и задржавању постојећих права. Он је данас прихваћен у форми
реалкапитализма чија су обиљежја и вриједности слобода појединаца да купује и
посједује. Мада је постао глобалан и свеприсутан не може се сматрати
универзалан ни културно неутралним. Он је индивидуалистичка идеологија а
ови простори изражавају још увијек висок степен колективистичког друштва.
Стога у својој форми на овим просторима дјелује
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неприродно и страно. Друштвено раслојавање које је овдје видљиво у тешкој
форми је један од агенаса квалитетног привредног развоја. Нека истраживања
чак упућују да у земљама гдје је оно изражено да је и животни вијек краћи а
депресије и насиље у порасту. Та упозорења долазе из ММФ-а и агенције за
пружање финансијских услуга која је апсолутно незаинтересована за права
сиромашних. Добитник Ноб елове награде за економију Пол Кругман упозорава
да прерасподјела прихода или веће опорезивање богатих и помагање
сиромашнима, доводи до пораста стопе привредног раста, не до опадања. Том
приликом је закључио у стилу „Ако наша економија постане правичнија, биће и
богатија“. Чињеница је да када су богатство и профит у рукама малог броја људи
а већи дио становништва нема куповну моћ нема ни довољне потражње на
тржишту роба и услуга да би се покренуо привредни раст. Ти богати не ријетко
утичу и на политичке токове штитећи себе и своје економске интересе.
Социјални психолог Пол Пиф управо је доказивао изнесену тврдњу да тамо гдје
је неједнакост већа присутнија је депресија и насиље.
Биолог, неуролог и неурохирург Роберт Саполски на универзитету Станфорд
закључује да што су веће неједнакости у друштву богати све мање улажу у
пројекте од јавног значаја а много више за лично обезбјеђење. Он закључује да
уколико желимо да побољшамо квалитгет живота читавог друштва треба више
улагати у јавни првоз, боље јавне школе, здравствени систем. Многи наши
велики бинзисмени велика средства издвајају разним стручњацима за спиновање
да би у медијима били приказани њхиви непостојећи успјеси или пак
прикривене евидентне криминалне радње гдје ова друга групација пословних
људи спремна је да плати да се о њима не би писало. Има само једно питање које
многе наше војне бизнисмене нервира а то је шта производе. Е то је по њима
неумјесно питање, јер забога то је саставни дио њихове пословне политике. Они
у правилу своје производе не износе на тржиште. Ово из предострожности да се
не би поставило питање дуга према држави или пак реакције јавности. У том
случају како напомињу према њима расту апетити у виду личних захтјева домаће
цполитичке булументе. То би била додатна обавеза коју није лако издржати. Та
српска елита којој је испод достојанства говорити о пољопривреди и њеним
производима скоро никако не излази пред лице јавности да објасни формулу
властитог успјеха. Када сте неког познатог богаташа видјели на телевизији по
том питању. У супротном многи би били огољени јер им је прије свега иманентна
крађа коју би јавност внесметано видјела. Зато и издвајају велике паре да се о
њима ништа не пише или сазна. Ако се напаћеном и исцрпљеном народу откида
од уста онда би политичка елита, ваљда је то морално, требала поћи од себе.
Најављене рестрикције више инклинирају популизму него уштеди буџета.
Неморално је високим званичницима са енормно високим платама да плаћају
путни трошкови.
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Ваљда имају властите аутомобиле. Кресање плата и пензија као мјеру
финансијске консолоидације земље многи економисти не прихватајусматрајући
да ће им ефекат бити исти као са солидарним порезом који је само привремено
одложио кризу. Има зона за кресање непотребних расхода.
Рецимо, укидање службених возила, расписивање конкурса за директоре јавних
предузећа спремних да за направљене губитке сносе из властитог буџета и
сличних потеза. Тада би и народу свака обавеза лакше пала јер би се вратило
давно пољуљано повјерење. Чињеница је да су у несразмјери плате запослених у
реалном и јавном сектору. Но, треба поставити практично питање. Да ли они,
(јавни сектор), којима смањујем плату могу бити додатно мотивисани за још
квалитетнији рад, њихову жељу за усавршавањем и образовањем и на крју да још
боље и одговорније раде. Тешко је то све ускладити кад се тај корпус радника
налази између бриселског чекића и спрског административног наковња. Стога
линеарно смањење плата прекобројној и релативно неукој администрацији коју
морамо реформисати и обучити због европских интеграција не може дати
жељене резултате. То може имати лош ефекат из разлога што ће многи добри
кадрови, а има их и у овако стерилној администрацији управо због линеарног
приступа, отићи чиме ће усложнити организациону структуру. Тада ће држави
остати једино да стручњаке доводи из приватног сектора или иностранства што
није добро. Морамо бити свјесни и великих свјетских промјена, усуђујемо се
рећи и инвентивних размишљања. Уради сам је принцип савременог свијета.
Свако успјешан посједује три „мулти-практик“ карактеристике: способност да
обавља мноштво задатака (мулти-таск); способност служења мноштву циљева
(мулти-пурпос); више различитих идентитета (мулти-идентити).
Овакве примјене су нужне и намећу се као императив времена. Једном приликом
прикладно очекиваним промјенма велики лингвиста Наам Чамски
је
рекао:“ЖАко желите да промијените свијет, онда се потрудите да га разумијете“.
То не значи да слушате неко предавање или да читате књигу, иако то може да
помогне, већ то значи да учите кроз учешће, да учите од других, од људи које
покушавате да органи8зујете“. Није лако промијенити свијет у коме влада
мноштво природних и друштвених закона али и један друштвени слој који је
надређен тим законима. Та врста апсолутизма помијешана са алтернативним
виртуелним свијетом продукује основне параметре у виду слободе и
демократичности. Наша меморија („когнитивна лепљивост“) у виртуелном
свијету може бити појачана односно увећана до бесконачности. Значи свијет и
јесте ушао у зону принципа „уради сам“. Та мултипликација способности једне
особе своју пуну примјену налази у различитим друштвеним мрежама у које се
улажу огромна средства и в елика људска очекивања да ће бити боље. На западу
имате једно занимање интересантног назива „менаџер за људска очекивања“ чији
је посао да
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аналитички изучавају сва људска очекивања кроз које појединац у животу
пролази. Ново вријеме тражи нове садржаје, нове друштвене односе, нов начин
живота.
Томе се у ходу морамо прилагођавати. У противном осуђујемо себе на
заостајање. Слобода избора и заштићена приватна својина као елементи
економске демократије су предуслов сваког слободног друштва.
Онда када почне примјена рестриктивним вођењем економске политике морамо
бити свјесни да је друштвени поредак постао нефункционалан и неефикасан. Без
прецизно успостављених и уређених економских односа не може доћи до
складно уређене друштвене организације. То се изражава кроз интеракцију
тржишта капитала и акционарства. Дарон Асемоглу професор економије на
Масачусет универзитету издао је књигу под називом „Зашто народи пропадају“
објашњавајући све већи јаз између богатих и сиромашних нација односно како
једни људи живе у великом изобиљу а други у тешком сиромаштву. Порекло
сиромаштва и просперитета су два кључна питања које угледни професор
расвјетљава. Апострофира значај економских иституција у чијем су задаци
заштита својинских права, непристрасном правосудном систему, једнакости
шансе за све, нефаворизовање од стране државе једне групе људи над другом
групом. Наводи у књизи да су економија и политика узајамно детерминисани.
Брзи привредни раст Кине објашњава фундаменталним промјенама својих
економских институција. Да би и даље пледирала на привредни раст мораће
започети поново реформу својих политичких институција или ће се суочити са
падом раста. У својој књизи износи да демократија поспјешује цпривредни раст
више него диктатура.
Сиромаштво појединих земаља објашњава мањком капитала и примјеном
погрешних економских рецепата. Одговор је у политичким институцијама. Кључ
просперитета лежи у политичкој борби
против привилегија: кључ су
„инклузивне“ политичке установе.
На нашим просторима је актуелна борба да ли имамо вишак запослених и
групацију преплаћених. Чињеница је да има вишка, не у драматичној мјери исто
као и да су зараде у истом односу велике. Знамо да у јавном сектору Србије од
1,7 милиона запослених ради 780.000 људи. Плате у јавном сектору веће су од
плата у привреди Србије, а у РС је још израженија. Интересантно је напоменути
да су у јавном сектору многи прави стручњаци у платама закинути (хирурзи,
професори...), што упућује на бојазан остајања без стручњака јер они на тржишту
вреде више као и добри економисти, правници, инжењери. Економисти сматрају
да би се успоставила правилнија расподјела између јавног и приватног сектора
треба садашње издвајање од 11% БДП за плате запослених у јавном сектору
свести на 8% као у земљама сличне економске снаге. Заблуда је да приватни
сектор издржава запослене у јавном сектору јер је ријеч о размјени услуга. Неки
економисти сматрају да би се смањењем запослених у јавном сектору за 10%15% извршила правилна рационализација којом се не би угрозио квалитет и
доступност услуга које
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они пружају. Вјероватно су и плате запослених у државним службама и
предузећима у просјеку за сличан проценат прецијењене.
Закључак економиста упућује да је главни извор неравнотеже између броја
запослених у јавном сектору и у остатку привреде није превелика запосленост у
сектору државе, него превише ниска стопа запослености у остатку привреде.
Морамо се наглашено озбиљно замислити пред великим буџетским дефицитом,
високим спољним дугом, ниским кредитним рејтингом, великом незапосленошћу,
стопи сиромаштва, ниским платама и пензијама, последицама поплаве.
Тајкунима се не смију нидити јавна предузећа. Стање у привреди, култури,
образовању и здравству је више него алармантно. Не знамо да цијенимо оно што
нам је најпотребније: знање, стратегију, континуитет. Требамо себе усмјерити на
правац шта можемо да створимо а не шта можемо од некога да добијемо.
Инсистирати на доношењу ваљаног властитог законодавства. Зато имамо
историјско и морално право, а не призивати ина наметнута рјешења. Задатак
сваке владе је да увећа моћ и богатство државе и добар живот становни8штву.
Све супротно је алиби за лошу власт. Опасно је градити европску Србију а не
српску Србију. Треба радити на враћању повјерења грађана, мотивисати их са
повјреним вриједностима одсликаних у раду, реду, одговорности и солидарности.
Успостављање парламентарне демократије, грађанских слобода, правне државе,
либералне економије, европске перспективе је императив времена.
Морамо знати шта хоћемо и куда кренути јер „ко не зна одакле је пошао, никуда
неће стићи“ рече једна мудра изрека. Једно је сигурно на дјелу је шпекулативна
економија која примат даје ММФ и банкама а не продуктима реалног сектора
који нуде инжињери, техничари, радници, сељаци. Сиптоматично је да је на
међународном плану мало међудржавних сукоба а никада више у сукобу није
појединац (грађанин). Појединац је у свакодневном сукобу са онима који га
искоришћавају, пљачкају, свакодневно му пијући крв. Такви сукоби су масовни на
многим меридијанима. Они врло лако у одређеној земљи могу прерасти у опште
социјалне немире са тешким посљедицама. Сигурно је да је либерални
капитализам изнедрио неолибералну властиту форму која је вулгарна, брутална и
неодржива према човјеку.
На ова питања економисти са другим субјектима требају тражити хитна
одговарајућа рјешења како оно мало што нам је остало спасимо и усмјуеримо се
у другом правцу проналазећи бољи амбијент за живот достојан човјеку.
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V КУЛТУРНЕ ПРИЛИКЕ
Напоменили смо да општу структуру друштва чине производне снаге и
продукциони односи те надградња друштва. Надградњу сачињава правнополитичка држава, право, политика, политичке партије и духовно-културну
(издиференцирани облици друштвене свијести као што су морал, умјетност,
религија, филозофија, наука и сл.). Културу у најширем смислу подразумјијевамо
као укупност материјалних и друштвених вриједности које је човјечанство
створило у процесу друштвено-историјске праксе. У ужем смислу под културом
подразумијевамо цјелокупност форми духовног живота друштва, форми које
настају и развијају се на основу историјски одређеног начина производње
материјалних добара. То подразумијева и ниво образовања, науке, књижености,
умјетности, филозофије, морала као и институција које им одговарају. Најчешћа
подјела културе је она коју подразумијева материјална и духовна култура. Њен
најважнији елемент је језик. У области педагогије као науке чији је предмет
изучавања васпитање, култура се поставља као опште васпитни задатак.
Културно наслеђе садржи укупан резултат културног дјеловања свих претходних
генерација, која свака генерација користи за своју садашњост и будућност. Оно је
резултат човјекове запитаности за себе и свијет око себе, вјечног немира да
духовно осмисли и материјално верификује своја сазнања о тајнама свијета у
цјелини. Културно наслеђе је предмет изучавања археологије, етнологије,
историје умјетности, историје културе и других наука које заједно чине
културологију.
Ова културолошка појмовна одређења наводимо из простог разлога указујући на
комплексност овог књишког поглавља – културне прилике код нас. Како они
бивају снажан фактор развоја младе личности одговорност критичког мишљења
укупних културних садржаја тиме је већа. Живот као аксиома човјека као умног
живог бића и поштење као његова морална одредница губ е се само једном. Ни
једном живом створу нарочито омладини лијеност духа не би смјела бити
карактеристика. Јер лијеност духа доводи до очајања. Зато добри садржаји на
телефвизији и другим културним дестинацијама је најбољи излаз бјежања из
летаргичног стања. Имамо ли довољно квалитетних културних садржаја на
нашим просторима, биће у даљем току расвијетљено. Друштвено-културна
еволуција дала је доминантно мјесто човјеку на пирамидалној љествици због
чега и има водећу планетарну улогу. Грешка би била стриктно раздвајање
природе и културе јер је култура биологијска чињеница. Развијена личност
много је више од огољеле билошке јединке јер у себи интегрише културу
властитога рада са свим својим могућностима. Развој културе директно
условљава повећање волумена мозга. Преко генотипа потомци наслеђују
биолошке особине својих родитеља а садржаји културе преносе се са генерације
на генерацију без обзира на биолошко и негетичко средство јединки. Оне се
стичу прије цсвега учењем путем говора и свијести. У току свог развоја човјек
начин мишљења,
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дјеловања осјећања и понашања преузима од своје средине јер се он социјализује
и култивише.
Култура је дакле, она људска дјелатност вкоја је различита од природних процеса.
Како је човјек структурно и природно и културно биће то по аутоматизму
упућује да природа и култура нису раздвојена подручја још мање
супротстављена. Многи истраживачи данас стоје на становишту да су се веће
промјене десиле у цивилизацији услед културних метаморфоза него самих
генетских промјена. Уколико би антрополошки покушали направити комплексну
Мапу културе њу би прије свега чинили: културне потребе гдје потребе треба
схватити као онтолошку потврду људског бића или пак као укупни људски
подретач. Сложеност сваке потребе носи у себи елементе или слојеве као што су
когнитивни, вриједносни, емоционални и конативни слој. Оно што је битно са
друштвеног становишта је чињеница да свако друштво уколико пледира да буде
уређено има своје заједничке потребе (језик, стан, храну, одјећу, положаје
појединца цунутар групе, облике умјетности, митолошка и научна сазнања,
религиозно искуство и властите култове, породицу, прописе о власништву, облике
владавине и слично). Вјеровања су најапстрактнији културни садржаји. Она у
себи носе и социолошки и културолошки карактер. Обрасци културе су облик
мишљења и понашања. Антрополошки сагледано обрасци су стандардизовано
понашање чланова друштва. Социолошки то су карактеристичне културе
одређеног друштва. Често се мијешају појмови културни обрасци са начином
живота. Вриједности фундирају као скуп општих увјерења, мишљења и ставова
о томе шта је исправно.
Присутни су у свим друштвеним наукама и уграђени су у структуру друштва.
Институције су уређивање индивидуалних и колективних понашања.
Институције су облик организоване колективне акције друштва у циљу контроле
и одржавања постојећег стања. Невербално понашање или говор тијела значе
доста у мапи културе. Симболи улазе у састав културе. Да је човјек остао на
једном руководном симболу не би било културе. Управо бгројност симбола
говори о сложености и развијености културе. Симболичка понашања су значајна
обиљежја за друштвени живот људи, посебно за област културе. Мотиви су
присутни у свим културама јер сваки народ има своје свете приче. Ритуали су
стара симболичка активност интегрисана у начин живота. Њихове
најиздраженије форме су табустичке, магијске и религиозне. Они У себи носе
драмска и социодрамска обиљежја и образац су друштвеног односа. Култура се
поима у елитистичкој форми сматрајући да је она иманентна уској образовној
елити и тоталној форми коју конзумирају сви друштвени слојеви. Сигурно је
једно да без обзира на форму културе она има своју историјску димензију кроз
коју се мијењала, расла и унапређивала. Има и индивидуално и друштвено
обиљежје. Преноси се социјалним наслеђем. Различити стилови и начин живота
подразумијевају и различите културе. Култура, али и супкултура као и
контракултура чине елементе који детерминишу стил живота. Личност живи у
културном миљеу па из тог
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разлога култура постаје његов свијет. Појединац и његова култура вишеслојно су
повезани. Та интеракција појединца и његове културе је динамична по принципу
узимања и давања. Друштво, култура, људски живот увијек као пратећи појаву
имају рад. Управо рад је тај агенс који повезује појединца и друштво
одређивајући му положај и самосвијест.
Сваки појединац у рад уноси дио своје културе. То су области које се допуњавају.
Култура је дио живљења у обрисима људске егзистенције. Квалитет живота и
култура су у стању узајамно узрочно-последичних веза и односа. Прожети су
дубоким интерактивним односима. Култура је у правилу релативно отпорна
према промјенама. Она често остаје постојана упркос бројним промјенама у
друштву. Зато културни развој требамо схватити као недељив дио општег
друштвеног развоја без обзира на
њену отпорност према промјенама.
Комуникација је битна карактеристика не само друштвеног него и културног
развоја. Комуникација је у великој мјери зависна од културе. Добра комуникација
тражи од учесника да се придржавају устројених културних правила. Култура је
контекст комуникације. Битну улогу у култури има језик као дјело заједничког
живота људи. Он је универзални систем знакова, средство мишљења и социјалне
комуникације. Језик посједује релативну аутономију. Он и друштво су у тијесним
односима. Уколико имамо језик без друштва имамо стање мртвог језика.
Савремено схватање друштва и културе посебну пажњу поклања према култури
као области која осмишљава не само друштвени живот већ и живот појединца у
њему. Она има наглашену и друштвену и људску димензију. Са наслеђем и
традицијом чине свакодневни живот и његове односе који карактерише образац
понашања поштујући еволутивне и историјске димензије.
Однос човјека према идентитету треба да одговори на питања: Ко сам; Гдје сам;
Коме припадам. Људи осјећају потребу за идентитетом гдје се културни
идентитет поистовјећује са етничким идентитетом. Он се формира захваљујући
социјалном учењу у обрису културног наслеђа у чијој су основи језик, обичаји,
обрасци понашања, вриједности, стилови живота. Тако уопштено религија и
нација постају кључни елементи у садржају културе и личности. Стваралаштво,
вапитање и образовање кроз своје активности користе многе културне садржаје
обогаћујући свој рад културним креацијама чинећи активности употпуњенијим и
креативнијим. Закључак је да би култура требало да постане питање
свакодневног живота људи. Односи човјека и стила живота, човјека и естетског,
човјека и насиља, човјека и медијског насиља (о коме ће бити касније ријечи),
насиља као стила живота, судара култура, сусрета култура су релације које ће
путем одређених осврта и опсервација бити поближе објашњене. Покушаћемо да
из различитих углова и извора подробно сагледамо какве су заиста културне
прилике на овим просторима. Ово не из разлога критичког или не дај боже
критизерског угла већ неутралног, објективног становишта чиме би створили
амбијент у ком правцу кренути даље. Култура као комплексан облик надградње
друштва захтијева корјените реформе јер ово што је сада на културној позорници
ни у
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једној варијанти не би смјело имати дуг вијек. Напротив, зрело је за потпуно
редефинисање културног миљеа како би млади нараштји своје васпитне па и
образовне садржаје темељили на правим културним вриједностима. Културна
сцена заиста је у кризи.
Треба је лијечити, оздравити јер су у супротном последице много озбиљније.
Уколико себе сматрамо обавезним и одговорним насупрот посла који радимо
покушајмо јавно размишљати о овом проблему. Тим прије што су култура,
васпитање и образовање у снажној интерактивној вези. У супротном храна
постаје без укуса, људи са некаквим одорама као да су од пластике, животно
функционисање постаје празно, без смисла. Културни медији свакодневно нас
бомбардују мноштвом антикултурних садржаја. Поплава јефтиних серија
неукусних реклама, насиља, недостатак добре поруке, прегршт тривијалних
политичких памфлета, лажног представљања социјално-економског стања у
земљи. Нико се не пита, па зар истог таквог културног кишобрана васпитавати
младе нараштаје. Када томе додамо да у свакодневном животу наилазимо на
лошу комуникацију и од стране представника институција, нужности везе за
остваривање основних грађанских права, бахатост, лоших узора, ситуација још
више усложњава. Зато и није чудо што су и „вијести постале пристојна доза
насиља“. Гласна музика у кафанама које раде дуже од дозвољеног, контејнери
препуни смећа, гужве без регулације на сваком кораку, саобраћајно дивљање,
псовке, просјачење на сваком мјуесту. Е, на западу потпуно друга слика. Требам
ли се помирити са тим. Не јер управо и пишемо у том смислу желећи својој
земљи пристојнији живот па и културне садржаје. Не треба живјети између да
свијета једног уређеног и онога што то није. То иоле одговорног човјека погађа и
боли. Тај, наш начин живота којим живимо морамо мијењати. Ако ни због чега, а
оно због нараштаја који долазе. Бојазан је што смо изгледа прихватили одређене
„мање културе, више политике“.
Нација и национални простор нису нека мистериозна метафизичка територија
која би тобож сметала правилном развоју културе. Национални идентитети и у
ово вријеме су реалност, не слабост, једног друштва. Оно чега се сако друштво
па и свака култура требају ослободити је националистички екстремизам са
мноштвом деструктивних дејстава. Суштина политике Европске уније према
култури говори да је засновна на начелу супсидијарности похрањеног у
мастрихтском уговору. ЕЗ само предузима мјере ако земља чланица не може да
одговори на своје обавезе. Значи циљ је да се одлуке доносе што ближе
грађанима. Другим ријечима свака држава је одговорна за дефинисање и
спровођење своје културне политике поштујући своје властите приоритете.
Европска стратегија за културу афирмише централну улогу културе у процесу
европских интеграција.
Наши простори морају се посветити унапређењу развојних политика које
препознају неопходност интегрисања културне димензије у тај развој. Ту су
јединствено укључени међународни, регионални, национални и локални
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партнери. Под хитно би се у том циљу морала дефинисати наша културна
политика. У противном српском културом ће владати некултура. Ко влада
српском културом. Ко поставља кадрове културних институција. Свједоци смо у
последње вријеме жестоких промјена, отпора и конфронтација у овој области.
Разлог за ово је неспровођење конструктивне културне политике која је имала на
леша чиновника у култури.
Директоре многих културних институција
постављају партијски центри моћи, не савјети за културу по расписаном јавном
конкурсу.
Због тога и имамо у тим установама скандалозних руководних рјешења. Лоше је
присуство жабокречине у култури гдје и онај обични чиновник у култури мисли
да је краљ у тој области. То поље жестоко обиљежавају недостатак континуитета
и примитивизам. Јавна ријеч у култури не смије бити привилегија ни једне
политичке странке. Код нас је то власништво владајућих политичких субјеката.
Може бити присутан политички утицај и овјде али у оној мјери као у свим
функционалним државама. Нека га има али мора бити подређен већем проценту
културе, њених просперитета и планова као и стварног професионализма.
Континуитет у кулури не постоји док бахатост људи из власти од избора до
избора враћа нас на почетак. То указује да немамо концепта али имамо
партократију на сцени па чак и у културној области што је више од пораза.
Умјесто културне политике остала је само – политика. Не могу да се не сјетим
парламентарне кризе у Белгији када су фламанце називали Србима на Сјеверном
мору а њиховог политичара Барт де Вевера упоређивали са Милошевићем. Зато
један фламенски новинар, публициста каже да је нужно написати водич за
почетнике који су свугдје затворени једностраним стереотипима. Ми смо пуни
стереотипа вјероватно и из разлога што су израсли културни посланици гурнути
у други план. Укупна прича о нама због тога ван граница и бива оваква каква јест,
углавном негативна. Не може једна озбиљна држава новцем иних примитиваца
да диктира културни укус. Како је могушће да наши образовани људи, који
уважавају науку и њена достигнућа, а и сами у њој значајно партиципирају, који
воле истину и поштење то могу дозволити. Чини нам се да је поново велики
Нушић актуелизован.
У до јуче земљи сељака и радника све врсте и вертикално и хоризонтално
дозвољено је поседовање разних диплома (факултетских, докторских). Нушић
би својом виспреношћу на овим просторима наспрм изнесене чињенице
препознао разна звања без садржаја и образовног покрића. Пуне су нам витрине
шарених диплома. Бојимо се да смо образовање и културу учинили доступном
свима б ез критеријума сводивши им цијену до приступачности. Нова друштвена
класа бескрајно богата до бесрама, њеног бескрупулозног верања по друштвеној
љествици, патолошке амбиције и крајње мизерног обрзов ања можда и треба
лијечити како је то чинио Нушић сатиричном терапијом. Заиста смо културно
посрнули и не само културно. И у култури као и у другим областима живота
мандат је постао мјера нашег времена. Интелектуалци су се повукли пред
најездом естраде. Телевизијски
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програми пуни лаке забаве. То није основа за било какав културни напредак. Да
није опет дошла она народна коју смо раније поменули „немојте ништа
мијењати, биће нам боље“. Тешко је у том правцу и урадити нешто у народу који
се одвикао од културе када му деценијама не раде многа културна здања.
Немојмо и ту тражити разлоге у некаквим транзицијама, међународним
стандардима, приватизацијама. Иронично, културу треба давати на кашичицу
таман толико да народ прежива. Интелектуална заједница мора покрити наше
српске просторе, не измишљајући ништа надсрпско, предлажући систем мјера и
активности из ове области да се спаси што се спасити може. Ни југословенске ни
европске и планетарне глобалистичке идеје немају предност над идејом спрске
науке и културе. Наведене вансрпске или надсрпске идеје скупо су коштале наш
напаћени народ. Нећемо дозволити ваљда да поново понављамо разред из истог
градива. Било би сулудо.
Довољан је српски ареал да се сви властитим потенцијалима размашемо и
урадимо нешто добро за своју земљу – отаџбину. Ваљда пред њом оваква каква
је требали би имати моралну и људску обавезу. Оставимо југословенство,
социјализам, титоизам. То су простори за историчаре, социологе и ине
стручњаке. Оставимо се конзервативно-догматских мисли и идеја. Јер
догматизам је дијете идејно-политичких конструкција. Та слуђена и
заслијепљена мисао не види чињенице. Имамо ли потенцијала за промјене када је
подводна интелектуална корупција све свестранија и перфиднија. Требмо
погледати код наше интелектуалне елите колико су издали књига и кога научног
и стручног потенцијала. Маса универзитетских професора претресањем овог
питања били би ускраћени за многе друштвене привилегије. Ко ово треба да
почисти. Изгледа да те мистичне Аугијеве штале треба поново да очисти
Херакле. Имамо ли Херала да продише квалитетно интелектуално српско биће
које ће бити истински генератор многих културних других жељених промјена.
Не треба се носити идејом да је политика доминантна, али јој дати функционално
мјесто треба. У супротном све што је изнад политике почећемо онда полако
укидати чиме се по социјалном принципу смањује оквир слободе. Тако имамо
праву романонијаду око мјеста и улоге Гаврила Принципа у познатом атентату.
Можда културно омеђење тога догађаја веома пистично дао је српски редитељ
Емир Кустурица. Он из свог културно-историјског угла за Принципа напомиње
да је био „гласник слободе“ који се десио на главни саборни драматични дан
свих Срба – Видовдан. Он у том свом културном контексту износи једну веома
занимљиву и наметнуту мистичну историјску чињеницу исказану у питању:
„Атентат на Џона Кенедија назива сње атентат на Кенедија, а ово сарајевски.
Никада ми то неће бити јасно“. Значи позиције сличне, тумачења различита и
дозирана те бојена онако и онолико колико коме треба. И на оваквим као и
многим случајевима културни посленици и интелектуални корупје морају имати
своје стручно и научно одређење. То је основа или боље рећи степеница у
ревитализацији културних дешавања. Оно чега се сако друштво треба
прибојавати је присуство провинцијске
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медиокритетске злоупотребе културе. Она се по правилу директно окоми на
изузетне, квалитетне ствараоце у њој. У тој бјесомучној бици културног знања и
незнања народ је губитник. Параноична разједињеност умјетника свих жанрова
је ништа друго до пораз културе. Ваљда уједињени и хармонични могу дати
много више и култури и народу свом у цјелини. Сјетимо се само непријатних
сцена према великом умјетнику наше кинематографије Александру Петровићу,
борбе против медиокритета из умјетничког миљеа, Данила Киша, укидања
финансирања Бемуса и Трибине композитора. Зар нам то заиста треба.
Ко су протагонисти тих некултурних харанги морамо нешто учити и од других
народа. Руси храбро и моћно, ауторитативно и частољубиво презентирају своје
културне ствараоце по читавом свијету. Хрвати све оне који су рођени на
просторима њихове земље Теска, Андрић, Тајчевић прихватају као своје. Не
смијемо своје каљати. То би нам требао бити наук. Шта ће нам остати онда од
нашег културног идентитета и духовног права на постојање. Нису довољни за та
очувања средњовјековни владари и свеци, споменици културе. Држава мора
имати стратегију у култури.
Не стратегију коју ће од избора до избора мијењати чиновници. Она
подразумијева: појединачно учење, заједнички рад, отвореност духа и стрпљиво
сврсисходно експериментисање. За то је основна претпоставка слобода дјеловања
и финансијска средства. Политичари, а богме ни посјетиоци иних галерија нису
измислили кубизам, то је урадио Пикасо. Култура није авантура да би се у њој
улазило и излазило. Она обухвата дубоку повећаност, перманентан рад,
истрајност и пожртвовање као и одређена овлаштења. И најбољи стручњак без
овлаштења неће дати резултата. Оно што нашу културну јавност треба да
заинтригира је да нису људи којима смо дали мандат из области културе спремни
да заступају наше право на национални културни опстанак у овом сложеном
времену. Умију ли и могу ли сами. Одговор наслућујете, али немамо право на
учмалост и индиферентност.
Информисање као важан друштвени сегмент је у дубокој кризи. На дјелу је
опште „спиновање“. Њиме се баве сви друштвени слојеви, политичари,
општинари, тајкуни, спортисти, културни посленици. Умјесто да се говори о
слободи информисања на сцени је слобода дезинформисања. О слободи као
универзалној вриједности много је речено. Каква је слобода медија и да ли је и
због чега угрожена. Расвјетљавајући слободу у медијима трудићемо се да не
западнемо у стање да „апсолутна слобода води у апсолутну тиранију“. Код нас
упозоравају да је проблем слободе медија у рестрикцијама која долазе изван
медија односно државне власти. Слободу медија у цјеловитости треба сагледати
као слободу оних који раде у медијима али и оне који користе медијске
производе, значи публику.
Увријежено је мишљење код нас да слободу медија чине слобода новинарства.
То није добро јер они своју слободу могу да користе од истине
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до лажи од увреда до мржње. Шта раде они изван медија. Они критикују
именованог новинара који је изнио неку истину или лаж. То могу бити
појединци, институције, држава. Дакле, уколико запослени у медијима користе
поменуте слободе да расвијетле неку ствар – појаву, иста слобода је дозвољена и
представницима власти да одбране виђење ствари те исте појаве. И једнима и
другима (оним у медијима и изван њих) припада право на заштиту властитог
достојанства и доказивања истине. Баш том праву ексклузивно и припада
слобода.
Заговорници слободе штампе сматрају да је сучељавање јавног мишљења
неограничено и неприкосновено. По њима то је право човјека да јавно саопштава
мишљење тражећи истину кроз расправу. Но медијски простори на нашем
поднебљу углавном су приватизовани. Они као такви имају своју уређивачку
политику и тржишну организацију. Није било давно када су моћни политички
комесари, комитетлије скидали са репертоара серије, филмове, забрану књига,
позоришне представе. Некада се знало ко су цензори. Да ли то знамо данас? Тај
недостојан посао данас обављају оглашивачи, пиплиметри у правилу анонимних
пословодстава али нажалност и лажних власника медија. Свједоци такве прљаве
игре је скидање гледане емисије „Утисак недјеље“ који нису скинути због
њихових недостатака већ за ово вријеме осуђене врлине да у јавном медију треба
чути и другу страну. Та емисија постаје жртва уништавања професионализма,
институција како политичких тако и општих.
Иронија да буде већа против скидања те емисије оглашавају се синдикати, а
ниједну оштрију ријеч нису рекли против пљачкашке приватизације многих
фабрика и предузећа, банака па и самих медија. Бојимо се да ту нису побркани
лончићи без имало стида. Телевизија је некад била моћан медијски простор који
се поистовјећивао са снагом магије. То све траје дотле док не схватите како
настаје једна емисија образовног или културног карактера. Данас комерцијалне
телевизије јуре профит и све их мање интересује јавни интерес грађана када су
баш ти медијски садржаји у питању.
Основни задатак му је задовољавање свог тржишног интереса. Из тих разлога
дају се садржаји који немају велику вриједност што их и одводи до неодољиво
подсјећају на штампано таблоидно новинарство. Сензационализам и само
сензационализам јер се добро плаћа. Тако нам и отупљују све моралне
вриједности. На другој страни имамо јавне медијске сервисе који у правилу
штите јавни интерес грађана када је информисање у питању. Они се сусрећу са
финансијским проблемима која се одражава на њихов рад и њихов програм.
Ипак, пуна нам је капа ружичастих канала и бесмилених ријалити програма
уопште. Које научне емисије гледамо. Који су програмски садржаји када се иза
њих не налазе снажне поруке. Ваљда поруке вапитно дјелују. Зато и имамо
емисије са заштитним знаком: не препоручујемо гледаоцима млађим од 14, 16
година или патетично, родитељска пажња. Парламентарне скупштине дјелују
доста некултивисано
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јер се по правилу владајуће странке троше на неуспјеху претходних, а ови пак
оспоравају садашње њихове потезе. Губљење енергије без визије.
Почела су да личе на многе турске или шпанске сапунице са познатим расплетом
– парламентарног надгласавања. Зато у овим околностима преферирамо интернет
медиј. Ово и из разлога што су исти ослобођени водитеља и уредника који по
нашим правилима хоће да буду политички подобни а по инерцији и нама који их
гледамо. Ако би анализирали пропозиције по којима је национална фреквенција
добијена онда би се увјерили да основно начело из те пропозиције није
реализовано а гласи: „програми доприносе подизању општег културног и
сазнајног нивоа грађана“. Бубљом анализом утврдили би да тај медијски простор
уређују људи који се не мијешају у свој посао. Становиште израслих медијских
стручњака да је култура избрисана са националних канала као да је донесена
уредба „култура нема пролаз“. Сумња у субверзивно дјеловање према култури
траје и сада. Одсуство програма из културе и промовисања некултуре велики је
простор. Тојимо се, а и не требамо се бојати, да овакви садржаји не изазову бијес
народа. Свједоци смо да је предсједник САД критиковао ријалити звијезду
Кардашијан што својим комотним животом шири неукус на телевизији. Колико је
таквих сличних збијездица нашег естраног неба нарушило критеријуме укуса.
Друштвена различитост присутна је у сваком друштву. Савремени човјек живи у
заблуди да зна шта жели док Ерих Фрам износи да жели оно што се од њега
очекује да жели. Данас је на сцени све више оних који на разне теме имају слично
мишљење, без обзира на садржај приче, ставови им се поклапају. Воле се исти
филмови, имају подударна интересовања, климају главом у ужем колективитету.
Да ли се овдје стварно ради о колективном мишљењу а, гдје су различитости, или
о нечем другом. Човјек функционално јесте адаптивно биће и прилагођава се
разним околностима.
Да ли се стално требате усагласити или пак покорети и за оно што у бити није
ваше мишљење. Прилагођавање таквим стварима без уношења додатне енергије
назива се конформизам или једнообразност гдје је одступање од властите
индивидуалности основна карактеристика. По неписаном правилу тада се
прибјегава колективном понашању које каналише јавним мњењем. Облик су им
стереотипи са снажним утицајем стварања система вриједности као једино
пожељних. Зато се човјек прилагођава свему што му друштво наметне? Тешко је
опстати сам и бити некритичан према себи и средини у којој функционишемо.
Стога они који имају изграђене своје ставове не ријетко бивају несхваћени од
своје средине. Зато многи психолози конформизам и називају адекватним
изразом да је то „скривање у гомили“. Плашећи се одбавицања од друштва због
својих ставова и немоћи да се супротставимо друштвеним ставовима бирају неку
врсту пригушеног компромиса. Дилема да ли бити „солиста“ у друштвеном
окружењу или се утопити у „групни портрет“ има своју цијену. Није риједак
случај да
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креативан човјек у оваквим околностима нема саговорника свјестан да су
искреиране друштвене норме неквалитетне и успоравају многа прогресивна
кретања. У том случају друштво би требало испољити већи ниво социјалне
осјетљивости и за оне који тјерају по свом. Ваљана комуникација друштвене
средине и појединца са супротстављеним ставовима у правилу даје резултате.
Једно је сигурно да експанзијом средстава масовне комуникације и информисања
драматично се повећава број информација, а смањује се број људи на које
можемо да се ослонимо као и мишљења до којих држимо. Нов начин живота
захтијева редефинисање нових друштвених односа. Стандардне форме нова
друштвена кретања све више напуштају. Но да се вратимо суштинском питању да
ли постоји притисак на медије? Многи вјерују да постоји али са сигурношћу не
могу тврдити. А, гле чуда све је мање4 политичких емисија у вечерњим
програмима на телевизијама. И то кореспондира са претходном дилемом. Један
новинар једном приликом рече да је основни циљ новинара тачно и смјело
информисање о ономе што власт жели да сакрије. Значи цензура у новинарству је
присутна али је у рукавицама и за њу немамо видљивих доказа. Управо снага
цензуре и јесте у њеној дозираности јер јавно и отворено цензурисање
разоткрива све слабости моћника. Данило Киш једном приликом прокоментариса
о цензури: „Цензура, ма колико себе сматрала историјском нужношћу и
институцијом намјењеном заштити јавног реда и поретка, нерадо признаје своје
постојање“. Мало је новинара који постављају „незгодна питања“ или
„забрањена питања“, а све је више оних из домена опште праксе. У новинарству
се мора схватити да тема није стил емисије него смањивање простора за јавну
расправу. Ако се бјежи од теме и фаворизује новинарски стил то је патолошко
испољавање страха до кукавичлука. Не можемо побјећи од истине без обзира на
облик власништва појединих медија да је присно дејство капитла и политике
очигледно. Мало је у новинарском корпусу бунтовника баш као и међу
интелектуалцима.
Ово не апострофирам ради популаризације ријетких појединаца из ових
категорија већ зарад истине, како су ме васпитавали, која најдуже траје.
Признаћемо да је слобода говора ништа друго до слобода размјене идеја а оне по
одређењу лимитирају наше животе. Европска унија од слободе медија ових
простора има пречег посла. Сада јој не треба тај пакет. Али дозирајући своју
моћ распаковаће га по сопственој потреби у заштити властитог интереса.
Критичка јавност ове области мора бити присутна и све присутнија. Нема се
право на интелектуалну лењост и страх. Нека то буде карактристика оних који
друштвена кретања мање познају. Срећа је што су у том смислу доступни јавни
простори интернета, јавних мрежа као слободни облици комуникације. А
народна изрека каже: „Тамо гдје има разговора има и договора“. Нека се
договарају они који су позвани и ментално моћни за квалитетне промјене у овој
ровитој и несређеној културној сфери. Ови наши простори деценијама лебде над
идејним и материјалним банкротом.
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Постајемо осјетљиво друштво у којем је лакше повриједити него помоћи. Но, и
овакви какви смо солидарност у породици и међу пријатељима дубља је него у
многим развијеним земљама. Није нас немаштина ујединила јер је тога
племенитог осјећаја – солидарности било и кад смо економски били много
богатији. Можда баш на тој солидарности која се тешко описује али се
божанствено лако осјећа и у култури треба поклонити посебну пажњу. Једно је
сигурно да је она здрав камен који треба уградити у темеље нашег друштва.
Донорство као најосјетљивији облик солидарности све више заживљава на овим
просторима. Двије новинарке и пресађивање бубрега је часни врхунац
човјечности. Сабор Српске православне цркве 2005. Године благословио је рад на
пресађивању органа чиме је изнесен званичан став са овим сложеним питањем.
Црква као институција у коју обични људи и вјерници имају повјерење и на
одређен начин светилиште духовности морала би темељитије радити на себи. Ту
прије свега мислимо да би устројство својих вриједносних начела требала бити
приоритетно поље ваљане организационе систематичности. Такође практичне
препоруке вјерницима за рад и дјеловање у секуларном свијету је поље нових
односа. Ово износимо и из разлога што у несређеном и хаотичном транзицијском
друштву баш вјерници и обични људи вапе за моралним и вриједносним
усмјерењем. Руска црква је 2000.године усвојила и објавила кодификациони
документ под називом Основе социјалног учења. Значи уз црквену службу овај
документ постаје значајан стуб те цркве. У том документу црква као специфична
вјерска заједница даје смјернице вјерницима за успјешно дјеловање у
друштвеном, државном и јавном животу. Турбулентно вријеме захтијева ваљане
одговоре на многа неуралгична питања. И вјерници су пред многим изазовима,
траже јасне одговоре, а надамо се организованија црква ће на њих моћи
успјешно одговорити. Многи нашу друштвену збиљу одсликавају као сцену која
болује од аутизма. Основна обиљежја су јој новинарска субкултура, ретроградни
менталитет, буквализам у форми, квазинаучни фундаментализам, интелектуални
провинцијализам и барбарогенија. Уколико су нам ово обиљежја онда су нам
многе реформске промјене отежане па и црквене.
У трећи миленијум улазимо са снажно уздрманим и поквареним пријатељствима,
оданости, сродности, вјере и вјерности. Све се измијенило, постајемо
дезоријентисани. Нажалост разлике у националном и вјерском идентитету су
извор мржње, нетрпељивости, сукоба. Фанатизам и ксенофобија видљиви су дуж
планете. Снажан проблем јавља се распрострањеношћу негативног идентитета.
Много је трагичних људских судбина које отежавају функционисање друштвене
заједнице. Зато солидарност и постаје насушна цивилизацијска потреба. Андре
Малро једном приликом је рекао да ће 21. Ијек бити вијек духа или га уопште
неће бити. Дакле, или тражимо нове излазе или ће наступити једна интегрисана
десконструкција планетарних размјера. Не може се туђи успјех доживљавати као
свој неуспјех. Склони смо кривца често тражити у туђем дворишту, а
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наше несређено. Ово је ипак простор гдје је често лични идентитет инфериоран у
односу на национални идентитет. Зато је и распрострањено мишљење да је често
језик узрок умањења идентичности. Напротив више језичност не смије умањити
аутентичност идентитета.
Сва стабилна друштва вреднују лични сувренитет. Јер, људи имају лоше и добре
потенцијале. Организована друштва преферирају људе са добрим људским
особинама. Нефункционалност једне друштвене заједнице огледа се и у
чињеници великог броја добрих људи који не могу да остваре своје потенцијале.
Баш на том плану треба тражити рјешења и исходишта јер свако има право да
оствари своје могућности. Опасна су друштва која функционишу на основу
херметичких аутономија јер се ту стварају услови за свађе, говор мржње, опада
квалитет штампе.
Једноставно губ и се јавни и културни простор. У овако трусном простору веома
важно је стећи врлину спокојности. Отфрид Хефе, њемачки филозоф, на питање
шта је умјеће живљења, рече:“ Умјеће живљења се састоји у умјећу да се живи
срећно“. За то постоје правила. Само неозбиљни људи у небеса дижу тачна
правила које ионако нико не слиједи. Филозофија умјећа живљења поштујући
своја начела преферира стицање животних ставова као што су разборитост,
храброст, великодушност, правичност и памет у виду моралне моћи суђења.
Хефе истиче да се успјешни људи; умјетници, научници, предузетници,
спортисти, банкари не би требали служити недопуштеним средствима и
стратегијама. Научници склони плагијатима бивају жигосани, спортисти који
узимају средства за повећање тјелесне форме бивају суспендирани, предузетници
који варају морају бити кажњени у правној држави. За политичаре истиче да би
им врлине требале бити, честитост (правичност) која их чини да буду имуни на
опасност од корупције и непотизма. Морају посједовати и сензибилност за
интерес свога народа, за невоље које погађају народ. Њему је потребна свијест о
одговорности да очува своју заједницу. Потребна му је и памет обогаћена
широким погледом. Ниједна од ових врлина не би смјела носити префикс
„најполитичнија“. Ниједна се од наведених врлина не смије изоставити јер добар
политичар је уједно честит, хравар и паметан закључује Хефе. Пошто ово
поглавље расвјетљава нека културна упоришта и наш однос према културној
баштини по којој немилосрдно газимо не могу да се не сјетим познатог писца и
културног француског посленика Бернара Пивоа. Данас је он предсједник
Академије Гонкур, плодан писац, врхуснки новинар.
Приликом посјете Београду на „Малијеровим данима“ на упит новинара да ли је
вријеме великих интелектуалнаца и великих полемика прошло, одговорио је са
поносом, парафазирам: Француска је земља која је измислила интелектуалне и не
можемо заборавити надмоћну улогу коју су они одиграли у политичком и јавном
животу. Он упозорава да није могуће заборавити циркулисање идеја Жан Пол
Сартера, Алб ера Камија, Андреа Жига, Франсоа Моријака, Андреа Малроа и
других. Поносно говори да они имају своје
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наследнике као што су Бернар-Анри Леви, Ален Финкелкрот, Паскал Бринкер и
други који су мање присутни у медијима. Један лијеп осврт великог Бернар
Пивоа, пун топлине и обавезности према свом културном стваралаштву, своје
Француске. Садржај без преседана, са много правих културних порука.
Уколико своје исконске културне вриједности чувамо и његујемо и други ће их
са више пажње и поштовања цијенити. Петар Хандке, велики књижевник,
добитник Ибзанове награде (вриједност триста хиљада евра), цијелу суму је
подарио овим просторима. Његову приврженост српском народу не треба
коментарисати. Његов однос према нашем срадалничком народу, али и великим
културним достигнућима познати су. У бесједи приликом добијања поменуте
награде апострофирао је страдалништво ових простора у претходном рату
упозоравајући да они који не разумију туђе жртве поигравају се са судбином и
патњама других људи. Снажна порука великог и нашем народу добронамјерног
Хандкеа. Наше културне вриједности не смију бити у запећку.
Треба културном осјетљивошћу и националном оптималношћу, чистотом и
дубоком осјећајношћу са разлогом провјетравати просторије Косовског завјет,
епске поезије, Гарашаниновог „Начертанија“, Његошевог „Горског вијенца“,
дјела Јована Цвијића и политчке мудрости Николе Пашића. Србији и нашем
народу од давно приписују да нису довољно модерни, кооперативни,
компромисни. Ваљда и за то имамо објашњење и аргументе пристајање и
прихватање културног модела запада. Западне вриједности од западних интереса
морали би знати они који нас представљају, воде. Бојимо се да наше културне, а
богме на политичке елите ту лекцију из прошлости нису довољно савладале.
Утемељивач либерализма Џон Лок био је велики присталица грађанске
непослушности. Народ по њему има право на све облике борбе па и револуцију,
уколико су изиграна његова повјерења од стране власти. Опасно је када власт
игнорише принципе легалитета, када наруши правна правила игре. Тада на стуб
срама треба јавно ставити оне који су довели до таквог стања, а не уставноправни поредак пред којим су и заклетве давали. Политичка и културна
осјетљивост и понуђени путеви којим крећемо требају бити добро расвијетљени
како нас не би задесила суморна историјска прошлост. Баш сјећајући се и сам
студентске прошлости и тешких социјалних превирања као бастион у Новом
Саду огласио се Лазар Стојановић са предавањем које ових дана освежавају
поједини новинарски ступци. Онда он харизматичан и неустрашив говораше:
„По Марксу једно дјело вриједи онолико колико је у њега уложено материјално,
али данас та сентенца више не важи, једно дјело вриједно је онолико колико је у
њега уложено информација“.
Познато је како су и гдје завршавали ти вјесници промјена. И Лазар је своје
идејно хоспитализовање одрадио у Пожаревцу. Његови филмови и његово
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стваралаштво и данас побуђују младе да буду бунтовници и да не пристају на
конвенције. Но Лазар
је успјешно причао и о физици, боксу, пасуљу,
електричном шалтеру. Увијек је плијенио харизматичном посвећеношћу. Тада се
навелико причало да је он створен за промјене режима јер му је мото био
убјеђење. Узалудност изгледа да прати јаке људе. Бити неприхваћен, одбачен,
дисидент, улагати себе у ништа, ипак је усуд слободномислећих и оних који
усправно ходају. А, они су по правилу увијек на одстрелу. Знамо да је
интелектуалац бити тешко. То није сваки образовни човјек са неком дипломом.
То је личност са својим ставом, својим „ја“, оригиналан, аутентичан кога
неможете поткупити. Е, богме у овим кризним временима, а криза нам дуго траје,
не сусрећемо такве изузетне личности често ни у нашем јавном животу. Некако је
укупан јавни живот замагљен патетичном причом, подаништвом, страсним
колективним мишљењем, еличањем надређених до неразума. Као да закључисмо
да прави интелектуалац постаје врло ријетка врста.
Самостално мишљење све се рјеђе чује у јавном простору како у политици,
економији, просвети, култури. Није ваљда да су и они почели корачати погнуте
главе. Критичност и слободоумност одувијек су биле главно оружје
интелектуалца, Данас је буквално комплетан јавни живот ових простора под
утицајем и туторством запада. Јавност мора наћи аргументе и довољно
моралности да се том утицају супротстави ако мисли о будућности нашег
друштва.
Професор Јован Делић у једном надахнутом обраћању рече да је снага Србије
била у сељаку којих више нема, а у интелектуалце и њихову мудрост више не
вјерује. Он поставља суштинско питање ко је интелектуалац добијајући већ
раније изнесене карактеристике које се поклапају са његовим објашњењем.
Интелектуалац свој ум не смије давати „под аренду“ упозоравао је и Вук
Караџић. Богами тај ум је на тржишту па ко више плати. Не пренабрегавајмо
чињеницу да је код нас мали број образованих људи који је нажалност лако
поткупити. Интелектуалац мора да износи скривену истину о којој се заједница
оглушила. Он мора бити глас пријатне савјести, са дубоким осјећањем дужности.
Сада их налазимо како у нечије име зарад ситносопственичких интреса држи
некакве пламене говоре о бесмислу. Зло је кад се интелектуалци обуку у
партијске одоре. Сјећам се прије десетак година како су политичко-културни
„комесари“, квазиинтелектуалци правој интелектуалној громади поодмаклих
година, културном посленику и заљубљенику Николи Милошевићу причинили
невољу. Да би неукус био већи водећи естаблимент потпомогнут инструисаним
мас медијима испољава висок степен благонаклоности према некултурним
јуришницима будућности.
Када сумирамо културу нашег поднебља долазимо до закључка да она своје
слабости испољава прије свега кроз институције. Баш у вријеме кризе и долази
до изражаја нефункционисање институција. Такође је присутно и одсуство
снажних, изузетних личности у јавном животу. Духовна сфера нам
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разобличава да постоји веза између слабости институција и одсуства наведених
личности. Институције су троме, са доминантним утицајем власти на њих. Та
власт располаже са мало мудрости да уради оно што мора и да сачува оно што
има.
Оваква власт, када је у питању област културе, изабрала је погрешну стратегију.
Она са сопственом јавношћу улази у отворени идеолошко-политички обрачун.
Појединци од којих се нешто очекује дјелују као изгубљени у пустињи. Зато
пропагандисти и воде главну ријеч. Елита на тај начин поприма коруптивна
обиљежја са прединтелектуалним стањем свијести. Да ли елите имамо? Колика је
њена моћ? На то културолошко питање цитирајући Драгана Недељковића,
редовног члана Европске академије наука, умјетности и књижевности у Паризу
који износи да проблем лежи у томе што Србија данас нема елиту, какву је имала
почетком двадесетог вијека. „Имамо елитне појединце, али праву елиту немамо,
као што смо имали у оном раздобљу прије балканских ратова и првог великог
рата: Јован Цвијић, Слободан Јовановић, Јован Скерлић, Александар Белић,
Јован Дучић, Николај Велимировић, Надежда Петровић.... То су велика имена,
таквих нема више. Ми смо сада ту много танки и слаби, и нисмо достојни тог
наслеђа“ закључује академик Драган Недељковић.
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VI ЦИВИЛНО ДРУШТВО
Предуслов за функционисање цивилног друштва су транспарентна и
одговорна власт владавина права, снажних и независних медија као и добро
организоване локалне самоуправе. Видљиво је да је оно синтеза или матрица
више облика и начина организованог дјеловања. То је покушај да се уз
парламентарну демократију, одговарајуће функционисање владе те јавних
институција одшкрине простор за партиципацију грађана у друштвене токове и
самоодлучивање у њима. На овим просторима појам цивилног друштва се сматра
у редукованој форми подразумијевајући углавном улогу НВО-а, што свакако није
тако. Оно што је значајно је да би у друштвеној заједници која је добро
организована интеракција власти и овој сектора требала у правилу имати исти
циљ који је усмјерен на остваривање интереса грађана. Актуелизацију цивилно
друштво добија у размишљањима Лока, Хегела, Русоа и Монтескијса који му дају
улогу контролора јавне политичке власти. Они преферирају слободног појединца,
економски независног, правно слободног и морално одговорног у носећој идеји
грађанског друштва. Грађани бирају власт и имају пуно право и да је контролишу.
Модерно друштво на овом плану сучељава се са многим проблемима чија су
основна обиљежја све веће државне власти у приватну сферу као и тишине
појединца. У економији науци и технологији не важе демократске процедуре.
Модерна демократска друштва организована су тако да у њима доминирају
институције са добро осмишљеним демократским правилима.
За земље у транзицији карактеристична је такозвана консолидована демократија
са усвојеним демократским стандардима. Сви конфликти се рјешавају
придржавањем одређених правила. Нико од актера не преферира насиље као
облик рјешавања социјалних конфликата. Многе организације, друштвени
покрети, локална удружења грађана, адвокатска удружења, удружења студената,
интелектуалаца и синдиката утицали су у многоме на промјене режима. Цивилно
друштво данас се састоји од појединаца и њихових добровољних организација
чије су карактеристике сам појединац, слобода и приватни сектор. Балас у тим
односима налази се између заједничког добра и појединачне слободе. По својој
вокацији грађанско друштво функционише у правцу помагања функционисања
грађанских установа, подстиче акције владе и провјерава институционалну моћ.
Веома је важна улога цивилног друштва у превазилажењу групних идентитета
(раса, пол, нација, религија). Оно уједињује групне идентитете. Цивилно друштво
едукује грађане за демократију. Они знају да понуде неке алтернативе за владине
програме па на тај начин по аутоматизму имају и утицаја на рад владе. Важан
елемент цивилног друштва чине невладине организације како домаћег тако
иностраног карактера у које су често укључени веома кредибилни појединци и
групе. На просторима Републике Српске послије Дејтонског мировног споразума
становништву је наметнуто као и држави низ
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изазова, физичких, економских, социјалних, политичких. Тај модел промјена био
је различит од постојећег социјалног и политичког система. Транзиција
политичког и привредног система подразумијевала је и специфичну улогу у
новим односима такозваног трећег сектора у који улазе невладине,
непрофитабилне и добровољне иницијативе у друштву.
Организоване су да дају услуге на локалном али и државном нивоу као и
интернационалном плану. Најприсније су организоване у садејству као елемент
социјалне политике односно њеног сегмента социјалне заштите. Оно што је
интересантно на овом простору је однос према социјалној политици. Наиме, ако
је социјална политика свјесна и организована дјелатност државе и других
субјеката политичке моћи и друштвених институција у одређивању циљева,
приоритета, начела, средстава и носилаца социјалне сигурности онда би њен
основни циљ био репродукција радне снаге, повећање продуктивности рада,
очување социјалног мира као и власти и постојећег поретка. Аналитичким
приступом видјећемо да су основни постулати социјалне политике нарушени,
занемарени, маргинализовани. Ово наводим из разлога што литература и наука
познају три модела социјалне политике: либералистички модел гдје се појединац
сам брине о задовољавању властитих потреба (држава, треба да обезбједи
равноправност судионика), други је редистрибутивни модел са карактеристикама
државе благостања и трећи бирократско-административни модел у чијој
функцији лежи укидање приватног власништва са доминантном улогом државе
која ће задовољити индивидуалне и заједничке потребе. Још су се својевремено
спомињали некакви прелазни модели које је нудио ММФ и Свјетска банка.
Очито је да се ова власт још није опредијелила за било који модел социјалне
политике. Гледајући постојећи облик организације у овом сектору мишљења сам
да немају адекватну организациону ни стручну моћ да на овом плану понуде
нешто одговарајуће. Напротив социјална заштита овако организована као
значајан дио социјалне политике држи нас у том увјерењу.
Оно чега ћемо се посебно дотаћи када је у питању трећи сектор је мјесто и улога
синдиката и организација локалне самоуправе. Ово из само једног разлога што
ми је и једно и друго поље рада и дјеловања доста познато и што сам директним
или индиректним активностима увидио низ слабости. Саме слабости
интегративно сагледане са недостацима или мањкавостима политичког система
упућују ме на критички приступ овом проблему. Локалну заједницу многи аутори
одређују као стварни и конкретни облик управљања и одлучивања грашана у
локалним заједницама. Она има локалну власт са одређеним степеном слободе
самосталности и материјалних могућности за остваривање својих изворних и
уставних гарантованих функција. Ту се остварују животни и свакодневни
интереси грађана. Богме, из поменутих разлога локалну самоуправу сматрају
једном од најважнијих политичких институција. Њени карактеристични елементи
су: грађани, заједница, територија, лична и колективна слобода, економскопроизводна слобода, сопствена самоуправа, однос према држави, добровољност,
демократија,
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легалност. Дакле, ради се о једној сложеној, комплексној друштвеној заједници
чији је основни циљ уредити је и ставити превасходно у службу грашанина.
Значи све њене институције требају бити успјешни сервиси грашана. Како је
стварно у свакодневном животу покушаћемо у наредном излагању детаљније
расвијетлити. Грађанин у локалној заједници је субјект свих дешавања. Он је
основни параметар како са аспекта статистике и демографије тако и са аспекта
образовања и привредних кретања. Најисправније је њега сагледавати са аспекта
његове позиције у друштву, његових особина, потреба, обавеза, одговорности и
улоге коју има у друштвеној заједници.
Он у општем приступу представља имитацију друштва, а оно пак је његова
инвенција. Социолози и сродни стручњаци покушали су представити „идеалног“
грађанина одређене друштвене заједнице. По тим захтјевима он би морао
посједовати солидно знање, способности и ставове са карактерним цртама. Поред
тих особина нужно је да испољава самоувјерење, да је компетентан, одговоран и
информисан. Дакле, пресјек профила идеалног грађанина је синтеза знања,
ставова и способности путем које се формира информисан, компетентан и
одговоран грађанин једне државе. Ово не износимо без разлога. Јер, тај профил
требало би компарирати са профилом оних људи којима су повјерене одговорне
функције како у локиалној заједници тако држави.
Прво треба напоменути да се локална власт и њена организација темеље на
изборним резултатима локалне заједнице. Како се добијају избори? Постоји једно
увријежено мишљење за многе локалне заједнице а које гласи: „Страх водећих
партија да изгуб е изборе већа је од опозиционих партија да добије власт“. То
постаје основа једног психо-социјалног стања у изборним активностима.
Суштинско питање из угла грађана као корисника услуга је, да ли смо задовољни
услугама локалне самоуправе. Одговор је без много експериментисања нисмо.
Разлога за такво закључивање је много као што су: неефикасност, лијеност или
неинвентивност, па и сама некомпетентност. За овакво понашање нема никаквих
оправдања.
Скоро свака локална заједница у својој администрацији дупло, а негдје и више,
увећала је број запослених. Како објаснити ту несувислу појаву када смо од
завршетка рата до данас извршили аутоматизацију рада у општинским органима.
Алхемија да компјутеризација нема везе са бројем запослених само је на нашим
просторима карактеристична. Зашто је дошло до наглог броја запослених у овој
области? Из разлога што сваки начелник и побједничке странке имају обавезу
према својим „заслужним“ члановима странке ухљебити их. Добили смо дуплу
невољу: велик број запослених и неконпетентну управу. Онда је стварно више
него патетично када се неки од начелника чуди како има велики број запослених,
па још на то и нестручних. Како задовољити апетите партијских „#првобораца“
када реалног сектора готово и нема. Значи, тенератори заиста превеликог броја
запослених у
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локалној управи су они којима је закон о локалној управи то дозволио –
начелници општина. Да апсурд буде већи, иронија очитија, а ефикасност мања је
подјела власти након избора. Она се доживљава у најмању руку као подјела
ратног плијена. Уопште није постало важно ко су руководиоци појединих
установа и предузећа већ да ли су збринути „заслужени“ прваци. Институције
јавног конкурса и познав ање одређене области гурнуте су у маргиналну зону и
формално задовољење законских обавеза које постају пука формалност. По
истим критерију бирају се управни и надзорни одбори. На тај начин ствара се
изванредна основа за неорганизовану и некомпетентну администрацију. На исти
начин бирају се у страначкој комбинаторици и начелници службе. Гле чуда,
након истека мандата скоро се нико не враћа у ранију организацију.
Зашто наслутите сами. Умјесто да се крене у стварну реформу овог важног
сектора, губи се енергија око расподјеле власти и материјалног статуса
запослених. Треће ствари нема. Не долазе на идеју да то постаје истински сервис
грађана па да ураде бар нешто за њих као што је: обавеза да стручни људи са
организационим способностима воде установе и организације изабране
истинским поштовањем институције јавног конкурса. Друго, да се радно вријеме
прилагоди грађанима „њиховом дво или тросмјенском раду како би остварили
своје грађанско право. Треће, организовати јавни сектор по принципу „све на
једном мјесту“ а не да нам за најмању ситницу треба цијели дан. Даље, можда и
најважније истраживачки и иноваторски рад постојећег јавног сектора у циљу
квалитетнијег давања услуга мора бити обиљежје савремене администрације.
Ово је све последица што су грашани, употријебит ћу тешку квалификацију,
постали више навијачи него разумни гласачи. Шлаг на торту овакве стерилне и
скупе администрације је неограничена моћ начелника општина. Она иде толико
далеко да су исти постали господари судбина самог становништва. Ништа се без
њих озбиљније не може урадити. Нико се без њихове сагласности не може
запослити. Нико без њиховог одобрења не може добити неки озбиљнији посао у
њиховој владарској зони. Интересантно је да оне који знају посматрати ко су им
не изабрани него стварни сарадници. Шта их је са њима таквима увезало.
Тендери, инвестиције, контролни органи је подручје потпуно нерасвијетљено. На
ову причу се наслања и савјет општина и градова као неко назовимо стручно
тијело.
Било је идеја да оно заживи у далеко озбиљнијој форми. Но ваљда кратак живот
не дозвољава да започеном другу наду. Непотизам као савремени облик
функционисања присутан је на сваком кораку. Очито је да транзициони односи у
главама носилаца локалне самоуправе нису дали очекиване резултате. Бар ту
реформу или квази реформу грађанин није осјетио. Они из године у годину све
дуже чекају на рјешавање својих захтјева. Није само буџет општине, тендери,
инвестиције непотизам, некомпетенција кључне ствари већ и газдинство над
шумама, водотоцима, пољопривредним земљиштем, путевима. Каква је та
структура општине је познато. То је постао
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полигон за обуку кадрова. Оно што се
заједницама је ств арање претпоставки за:

хитно мора уродити у локалним

-

обезбјеђивање пуне професионализације јавних служби,

-

доношење и спровођење стратегије развоја локалне самоуправе,

модерно и професионално вођство,
компетентно и мотивисано особље локалне самоуправе,
дефинисање начина и обима преноса обавеза одговарајућег и
редовног финансирања пренесених послова јавних овлашћења,

стварање услова за примјену европских стандарда.

Слаба организација локалне самоуправе само је последица слабе организације
републичких институција задужених за контролу и надзор. О тим слабостима
биће говора око сарадње истих и трећег сектора.
Невладине организације треба схватити као коректив или исправљање пропуста
јавних институција једне државе. Оне имају своје мјесто и улогу. Држава према
нама има сарадничку улогу. На нашим просторима њихово постојање и
активности немају баш тај значај. Често чујемо да су им и извори финансирања
везани за буџете било локалне или републичке. Но, тиме се дубље нећемо бавити
сматрајући да је довољно речено о њиховом дјеловању током изнашања
функционисања цивилног друштва.
Синдикат као интересна организација радника има значајну улогу у сваком
друштву. Његова уога дефинисана је постојећим законодавством једне државе од
устава до низа законских одредница. Синдикати су представници радника у
процесу колективног приговарања као најзначајнијег задатка самих синдиката.
Исходиште преговарања изњедрило је разне колективне уговоре од општих,
посебних, до појединачних са прецизно артикулисаним обавезама и правима
потписника уговора. Материја односно садржај колективних уговора своје
тежиште ставља на бројне конвенције Међународне организације рада који су
ратификовани од наше државе. Преко седамдесет таквих конвенција је до сада
потписано. Да ли синдикат овакав какав јесте може заиста предтављати
квалитетно интересе запослених. На почетку ове књиге изнијели смо да овако
стерилан и архаичних схватања сигурно не може. Транзиција у схватањима
синдикалних изабраника сигурно је недовољна да би се остварила адекватна
заштита гланства.
Постојећи колективни уговори немају правне механизме да се у случају кршења
ефикасно реализују. Зато снага синдиката своди се на реторичке иступе који
трају таман толико колико се изговоре. На простору РС
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извршена је пљачкашка приватизација без адекватне реакције синдиката у њој.
Епилог је радници су остали и без фабрика и предузећа и без запослења. Како су
ту брањени интереси радника од оних који се заклињу у свој квалитетан рад.
Квалитетних приватизација у реалном сектору скоро и није било. Све је отишло
у бесцење у правилу оним људима који нису били привредно и организационо
кредибилни. На том плану различите спреге моћи су жестоко дјеловале.
Последице су више него катастрофалне. Данас у РС имамо знатно више
пензионера него запослених. Замислите када би издвојили оне запослене који
стварају нове вриједности са свим другим друштвеним категоријама. Резултат је
више него очајан. Зар у том амбијенту синдикат може правдати своје постојање.
Да би зло било веће имамо данас у РС чак четрнаест самосталних синдиката.
Њихов рад у социјално-економском вијећу више је од погубног. Синдикат
никакво упориште нема у доношењу буџета од Републике до општине. Улога им
је минорна а примјед бе необавезујуће. Многи витални закони пролазе без
запажене улоге њих. Стратегија о запошљавању као значајан документ битно је
ослобођена његовог утицаја. На сцени су неплаћање пореза и доприноса нових
бизнисмена. Неселективно задуживање Републике је више него очигледно.
Децентрализација као привредно оправдан захват ни у примисли.
Зар то нису истинска поља дјеловања синдиката. Катастрофалан закон о локалној
управи са неморално великим овлаштењима начелника, закон о ПИО-у, закон о
пореској управи, о социјалној и дјечијој заштити, закон о запошљавању су
неуралгична жаришта са минорним упливом синдиката. Начин помоћи
неразвијеним општинама дошао је до апсурда. Слабости и немоћ синдиката
узроке треба тражити у самом раду синдикалних одбора, вођама синдиката који
се преговарачу нису ауторитативно представили. Прошла су времена празних
пријетњи, транспарената, запаљиве реторике. Снага аргумената је основ
успјешног рада. Тога нема зато и имамо стање без снажног, осмишљеног рада
синдиката. Можда им је најјача страна ад хок кадровска рјешења друге стране,
фруктуација квалитетних кадрова и честа некомпетентност. Посебна поља
интересовања синдиката требала би бити здравствена заштита радника, њихова
ментална заштита, стрес као психо-физичка реакција, чест класични најамни
однос радника коме се стално пријети отказом, економска несигурност, радна
атмосфера. Зашто не и терапеутска функција синдиката. Јасно је да је чланство
синдикално необучено, али је исто више него очито да постојећа гарнитура
синдиката сигурно успјешно не може урадити одговарајуће задатке. Смијешно је
да се у РС једни те исти људи налазе као професионалци на положајима више
деценија, до пензионисања. О каквим демократским изборима у синдикату
говоримо. Јавна је тајна да синдикати испољавају висок степен колаборације са
власти само зарад властитих интереса. Напоменули смо да постојећу реформу
јавне управе није осјетио грашанин. Дакле, није дала очекиване резултате.
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На дјелу је флагрантно изигравање институције јавног конкурса. Долазе људи на
положаје б ез одговарајуће школске спреме. Непотизам на дјелу широких
размјера. Некомпетенција на сваком кораку. Зар то не би требало бити
свакодневни рад и садрржаји синдиката. Па зар ту не долази до изражаја његова
снага. Уколико се синдикат убудуће не буде опредијелио за истрајну борбу у
смислу залагања за:

-

пуну професионализацију јавних служби,

-

комплетна деполитизација јавних и управних функција ,

-

изналажење правних механизама за остварење синдикалних захтјева
(не синдикалне стерилне декларације или списак лијепих илузија),

-

изјећи подаништво владајућим структурама,

-

препознатљивост синдикалних захтјева чије је основно обиљежје –
аргумент,

-

квалитетно присуство у мас медијима (не декларативне приче),

модерно и професионално руководство изабрано јавним конкурсом,
мотивисано и нестраначки опредијељено особље локалне самоуправе
и државне управе,

приближавање начина рада прописаних у европским стандардима,
истаћи снажан ауторитет својих представника (знање, организација,
моралност),

подизање синдикалне свијести и обучености код чланства (а богме и
код синдикалних вођа),

систем лобирања и партиципације у скупштинама,
фамозна борба против криминала и корупције, његова улога биће још
блеђа.

Напомене ради, свјежи су примјери усвајања круцијалног Закона о раду у Србији.
Исте слабости ваљане неаргументације испољили су овдашњи синдикати.
Архаичност присутна, а снага приједлога неувјерљива. Такође је апсурдно да је
тај закон поднијело Министарство рада а његов садржај бранило Министрство
привреде. Гдје је ту прави извор закона остала је
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мистгерија. Но суштинско питање приликом доношења прилично рестриктивног
закона темељеног на смањењу пензија и плата у јавном сектору, редукције
запошљавања у њему и евентуално отпуштање вишка запослених прошло је без
битне улоге синдиката. Не могу а да се овом приликом не осврнем на осмишљене
потезе једног од партнера у трипортипном преговарању послодавца у Републици
Србији који гласе:

-

реформа јавне управе,
реформа пореског система,
организована борба државе против сиве економије,
реформа пореске управе,
реформа привредних закона,
реформа здрвственог система,
увођење електонске управе и комуникације на нивоу свих институција
у Србији,
реформа пензионог система,
реформа законодавства у грађевинарству,
промјена закона о раду.

Сложени захтјеви, али уколико су они израз континуираног рада и дјеловања
удружења послодавца без обзира на дужину траљјања испуњења истих, захтјеви
имају континуитет и смисао.
Видљиво је да је за функционисање једне државе значајна улога трећег сектора –
цивилног друштва. Те односе ради ефикаснијег рада треба уредити како би се
поље у коме станује мистичност смањила. Повјерење грашана не познаје
нерасвијетљена поља дјеловања.
Ново вријеме носи неопходне трансформације у организацији цивилног
друштва. Чињеница да је у овом сектору стално запослено на подручју Србије
преко 7000 људи уз велики број волонтера и да од њихових прихода држави иде
20% ПДВ држи нас у увјерењу да цивилно друштво треба вратити грађанима
како би прије свега добили њихову подршку. Појачан је тренд раста очекивања
грађана од цивилног друштва. Грађани ће свакако подржати активности
цивилног друштва само ако се увјере да су исте у функцији грађана. Има
размишљања да пошто грађани нису политички образовани да би то требало
уредити кроз грађанско васпитање. Неопходно је
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да у будућности НВО, синдикати и културни радници добију примарни задатак
да мијењају друштво својим конструктивним приједлозима. Цивилно друштво
треба да ради са људима не са темама. Оно треба да реагује тамо гдје је држаа
заказала, а не да констатује само шта није добро. Закључујемо нужну
транспарентност овог сектора како би и повјерење грађана, али са разлогом,
било веће.
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VII

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНЕ ПРИЛИКЕ

Васпитање и образовање као кључни педагошки појмови на овим
просторима и у постојећим околностима имају мноштво дистрактора који ометају
њихове квалитетне и незамјењљиве функције у правилном развоју младе
личности. Васпитање у ширем смислу подразумијева свеукупност планских
утицаја одраслих на развитак младих. Његово уже поимање подразумијева
разви8јање психофизичких способности и формирања погледа на свијет. Знамо
да одрасли на развој младих утичу плански али и стихијски. Ти ненамјерни
утицаји не могу се сврстати у подручје васпитног утицаја односно васпитања
које искључиво преферира планске утицаје. Плански утицаји одраслих на младе
требају имати васпитаче као главне агенсе тог сложеног процеса који се у
комплексној васпитној активности придржавају одређених верификованих
циљева и јасно утврђених
задатака. Не смијемо ни једног тренутка
минимизирати стихијске утицаје на развој младих. Напротив јер оба утицаја у
правилном одрастању младих могу имати и позитивних и негативних исхода.
Значи васпитање може бити лоше, а непланско утицање благотворно. Како је
планско васпитање углавном упућено на институције ово друго је по истој логици
ванинституционалног карактера. Баш због тога васпитање и јесте сложен процес
институционалног и ванинституционалног обиљежја.
Једно друштво уколико жели имати правилно васпитане младе генерације мора
осмишљено, стручно, савремено прилагођено времену и развоју општих
цивилизацијских токова јасно одредити друштвене циљеве, захтјеве и потребе у
том смислу. Значи укупност мјера и активности одраслих на младе је полазиште
које продукује одређене исходе. Комплексност васпитног дјеловања и почиње у
интраутерусу преко породичног, предшколског, школског и ваншколског
васпитања. Из поменутих разлога и апострофирамо да је васпитање значајна
друштвена дјелатност која у себи интегрише низ специфичних процеса. Наиме
као перманентној и значајној функцији човјека преноси се цјелокупно друштвено
искуство. Да није тога сваки би човјек стицао искуство из почетка чиме би био
заустављен не само његов развој, већ све укупни цивилизацијски развој.
Васпитање због поменуте чињенице је и историјска и цивилизацијска тековина.
То је динамичан процес који се развија са развојем самог друштва. Ако пођемо од
педагошке максиме да човјек није личност што са собом доноси на свијет него
по ономе шта чини живјећи, радећи и васпитавајући се јасно упозорава колико је
васпитање значајно за развој личности. Јер, човјек без васпитања је личност без
елементарних људских квалитета. Оно је друштвена дјелатност која утиче на
развој сваког друштва. Стога ни једно друштво не може се развијати без
васпитања.
Може се извести закључак да је васпитање процес педагошки уређен који свој
ослонац има у природним могућностима саме личностил. Оно у својој
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комплексности као значајну компоненту носи комуникацију међу људима јер је
тежиште стављено на релације оних који нешто знају, умију и могу, усмјерени су
на оне који те потенцијале немају, а све у интересу да им се помогне. Васпитање
можемо детерминисати и као социјални простор у коме се свака личност може
афирмисати, генерички изразити и стваралачки доказати без неких озбиљнијих
препрека. Значајно је у том контексту напоменути да развијене земље и уређена
друштва полако врше институционализацију чиме се јављају системи васпитања
из којих проистичу системи школства који постају значајни развојни фактори. На
тај начин васпитање постаје трајна друштвена појава чија је суштина учење
живота у цјелини. Своју пуну институционалну функцију оно има у
предшколским и основно школским установама, а знатно мању у средњим
школама које су више образовне, а мање вапситне установе. Педагошка теорија и
пракса утврдиле су основне карактеристике вапитања као што су:
а) интенционалност (намјерност) васпитања,
б) васпитање као друштвено-историјска категорија,
в) васпитање као друштвено-генерацијска појава,
г) класни, бескласни и сталешки карактер васпитања,
д) друштвено-политички карактер васпитања и
ђ) систематичност и организованост васпитања.
Видљиво је да је брига и њљега одраслих према младом човјеку и његовом
развоју побуђивала интерес још од најранијих друштвених почетака. Исходи
различитих облика помоћи младима нису увијек давали очекиване резултате.
Стога се са разлогом и поставља питање: Колике су стварно моћи и границе
васпитања? Почело се трагати шта све утиче на развој младе личности.
Колика је улога у св ему томе биолошких и социјалних фактора као и саме
човјекове активности. Долази се до становишта да на младу личност и њен развој
утичу наслеђе, друштвена средина, васпитање и сама активност младе личности.
Но нису то једини фактори у формирању младе личности јер и други фактори као
што су: улога мас медија, снага ауторитета јавних личности, вршњачке групе,
друштвени развој (богатство, сиромаштво), миграциона кретања становни8штва
и друго упућују да је исправан одговор на ово комплексно питање да на развој и
формирање младих утиче синдром фактора. Они истовремено дјелују само је
питање околности који ће од њих преузети водећу улогу. Са разлогом можемо
закњучити да границе и моћ васпитања не треба минимизирати али ни
глорификовати. Оно у педагошкој науци има значајну улогу коју треба стално и
још више расвјетљавати. Због своје сложености употребљавати га као значајно
средство у правилном
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развоју младих што би у крајњем био императив сваког напредног друштва.
Кључни елемент васпитања је образоање. Иако је ужи појам од васпитања
образовање је доминантан фактор процеса васпитања у развоју свестране
личности. Процес образовања у себи садржи стифцање знања, вјештина и навика,
формирање погледа на свијет као и правилног психофизичког
развоја
васпитаника. Уз то овај значајан педагошки појам интегрише прихватање и
усвојење система вриједности као и интерперсоналних правила комуницирања.
Зато се у педагошкој науци дошло до закључка да је образован онај који зна, који
је способан и који посједује наведене квалитете.
Да би се отклониле многе нејасноће одређења појмова васпитања и образовања и
њихове интерактивности већина педагошких стручњака стоји на становишту да
је васпитање најшири и најсвеобухватнији педагошки процес у чијем је саставу и
образовање као ужи али средишњи процес. Када су у питању ова два
најзначајнија педагошка појма и њихови међусобни односи појавом страних
израза као што су „едукација“ који у слободном преводу подразумијева
интеграцију појмова васпитања и образовања унијели су више збрке и конфузије
него научне и стручне користи. Закључимо да вјечно питање ова два појма и
њихових односа налази се у њиховом дијалектичком јединству упућених и
условљених једног према другом без
претензије да могу самостално
функционисати. Зато образовање и чини формативну основу васпитања. Оно је
дио васпитне цјелине, а дио без цјелине не постоји. Управо ова констатација
одсликава однос васпитња и образовања. Аутори који сужавају или проширују
значење ових појмова и њихових процеса нису у функцији њихових разјашњења
при чему ми треба да користимо богатство свог језика и на најцјелисходнији и
доследнији начин разграничимо и објаснимо процесе и појмове васпитања и
образовања као и њихово заједничко интегрисано дјеловање. Оно што не смијемо
заборавити је подсјећање на основне циљеве васпитања као што су:
1.
Циљ увијек мора бити предуслов квалитетном планирању, добром избору
садржаја и облика рада уз примјену адекватних метода и средстава васпитања.
2.
Циљ се налази у захтјевима и одговорности код свих учесника васпитног
процеса.
3.
Циљ мора тежити идеалним рјешењима која су поставили субјекти
васпитања.
4.
Циљ васпитања је да се кроз континуиран развој личности не напусти
сазнање и опредељење смисла васпитне дјелатности као постављеног циља
васпитања.
5.
Циљ васпитања огледа се и у одговарајућем континуираном развоју
васпитаника тако одређених и утврђених активности. При реализацији овог
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циља васпитања захтјеви иду од опште прихваћених друштвених интереса до
развоја психичких и физичких могућности васпитаника.
6.
Циљ васпитања треба да скрене пажњу васпитанику шта треба да
постигну како би постали корисни чланови одређеног друштва.
7.
Циљ васпитања треба да буде окренут будућности. На тају начин циљ
постаје суштински значајан чинилац те будућности.
8.
Циљ васпитања говори и упозорава све друштвене субјекте о питању
права на образовање. Знамо да је то право било ускраћивано многима негдје због
пола, негдје због социјалног статуса у коме се појединац нашао и слично.
9.
Циљ васпитања би био и да све наведене циљеве прихвати, утврди кроз
аналитички приступ утицаја истих на развој личности као и процеса васпитања.
То би омогућило формирање солидне базе за вредновање резултата укупне
васпитне дјелатности. Суштински циљ се прожима кроз све наведене функције
циља васпитања.
Покушавајући одредити општи циљ васпитања пронашли би га у замишљеном
лику човјека са доста идеализованим обиљежјима која се требају кроз васпитни
рад реализовати. Видљиво је из садржаја поменутих циљева васпитања
закључити да они имају значајну друштвену компоненту јер се кроз циљ
васпитања не одређује само идеал личности него се кроз исте циљеве одређује
идеално уређено друштво. Из циљева васпитања проистичу и његови задаци
сврстани у три подручја:
а)

Когнитивно подручје (садржи и обухвата знање и
интелектуалне способности васпитаника).

б)

Афективно подручје (обухвата мишљење, ставове, интересе, емоционалне
компоненте).

в)

Психомоторичко подручје (чине способност управљања моторичким
апаратом људског организма).

Кроз ова подручја одређени васпитни садржаји се реализују. Мада је образовање
традиционално подручје педагогије оно је интересантно и за подручја педагошке
социологије, социологије образовања, педагошке психологије и других сродних
научних дисциплина. Антрополошки приступ проучавања човјека сагледава у
тоталитету као био-психо-социо-културно биће. Антропологију образовања
интересују проблеми везани за улогу школе у културној динамици, школе и
разреду као сициокултурним колективима као и школа и језичке разлике. Ако
школу посматрамо са најопштијег аспекта
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као средиште културе онда са истог становишта породицу као основну ћелију
сваког друштва гдје се одвијају почетни педагошки импулси може опредијелити
као антрополошки темељ образовања. Човјек је истовремено придоно и културно
биће. Уколико би ставили у односе св е оно што је са једне стране човјеку
подарила природа и оно што је подарила култура дошли би до закључка да су
културни утицаји много већи и из разлога што је култура активан процес.
Образовање, посматрано као трансмисија културе, представља динамичну акцију
и разматрање начина живљења. Зато културу треба схватити као конфигурацију
цјелокупног друштвеног наслеђа и начина живота. Сваки друштвени систем
потпомаже оне видове образовања који служе његовим потребама не
супротстављајући се оријентацији и циљевима тог система. Уколико желимо да
образовање постане самостално и у функцији еманципације нужно је за то
створити одређене претпоставке. Ријетко се чује да државе одабирају своје
руководиоце према успјеху на универзитету већ по порјеклу или дјела које је
појединац учинио. Предузетан човјек се не ствара на универзитету него у
предузећу. Савремено образовање мора бити протагониста плурализма. Стога не
смије бити присутна пасивна реакција васпитача на развој система. Ово све из
разлога што се образовањем стичу сазнања која постају предуслов за квалитетно
учешће у култури. Значи еманципација образовања недвојбено подразумијева
конкретну одбрану идеје опште културе. Три су основне препреке еманципације
кад је у питању функционисање школе:
а) школски систем базиран је на научним и моралним вриједностима,
б) полазници у таквом систему су пасивни и некрритични,
в) на тај начин школа улази у сукоб са карактеристичним особинама
полазника – индивидуалношћу.
Познато нам је са аспекта социологије образовања да постоје четири стуба носача
сваког учења:
а) учење за знање - је комбинација општег образовања и специјализације.
б) учење за рад - стицање стручних вјештина и
ситуацијама.

сналажења у различитим

в) учење за заједнички живот - разумијевање других људи и другачијих начина и
стилова живљења. Учење за дијалог и толеранцију, за Заједништво.
г) учење за постојање - развој личности и индивидуалних постојања уопште.
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Данас се образовање своди на селектоване исјечке из друштвене стварности у
којој појединац функционише. Достизање индивидуалне слободе у друштвеном
окружењу није ништа друго до развијање индивидуалних способности које ће
омогућити равнотежу између спољашних потреба, личних потреба па и
интереса. У том контексту у сложеним друштвеним односима треба сагледати
нужни процес социјализације.
Треба се у тако сложеним односима чувати индоктринације гдје човјек губи
могућност да мисли и одлучује самостално. Тада његово мишљење бива
заробљено и у самом институционално организованом процесу како васпитања
тако и образовања. Евидентно је да је свака криза комуникације у правилу
продуковала кризу образовног система. Јер суштински васпитање и образовање у
лошој комуникацији или принуди не постоје или су сведени на најнижи ниво.
Образовање изворно и треба схватити и доживјети као истинску отворену
комуникацију. На тај начин се стварају базичне претпоставке за стварање
друштва знања – или друштва које учи. Познато је да савремено поимање појма
знања подразумијева скуп информација која нешто или некога мијења. Супротно
традиционалном схватању да свака школа себе сматра завршном наведено
друштво знања одбацује појам „завршног“ школовања. Заговорници су
перманентног усавршавања гдје се образовни људи перманентно враћају у школу.
Популарно речено друштво знања образовану личност види као амблем друштва.
Колика је моћ образовања на очекиване друштвене промјене или да ли
образовање може промијенити односе у друштву. Нереално је очекивати да
образовање може промијенити друштво. Јер показало се да образовне реформе не
могу бити замјена за темељне друштвене реформе. Но све друштвене неправде и
неједнакости у њиховом отклањању не смију нити могу искључити улогу школе
јер у сваком друштву образовање јаузима значајно мјесто у организацији
друштвеног система.
Друштвено сагледавање структуре образовања претпоставља образовање између
условљености и аутономије, присуства друштвене неједнакости, једнакости
образовних шанси, друштвеног статуса, културне репродукције, друштвене
покретљивости, друштвене промјене и слично. Интересантно је посматрати са
социолошког аспекта однос потреба, вриједности и самог образов ања. Знамо да
су потрбе увијек у функцији успостављања равнотеже која је дебалансирана
неким недостатком. Акценат ће мо у мноштву људских потреба ставити на
образовне потребе. Оне представљају мотивацију исказану интересовањем за
неку активност односно неки облик образовног садржаја. Оне су у правилу у
интерактивном односу са вриједностима јер баш преко вриједности усмјеравају
друштвене потребе. Образовни садржаји изазивају и дају смисао бразовним
потребама. Антрополошки сагледавано постоји читав спектар образовних
потреба као што су: потреба за перманентним образовањем, свестраношћу,
пуном покретљивошћу, индивидуалном реализацијом, информисаношћу,
ствралачким радом и слично. Нема оштре границе између других људских
потреба и образовних
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потреба. Али, образовне потребе су универзалне чињенице људског развоја.
Услед тога оне и чине саставни дио универзума људских потреба у одређеном
друштву. Заједно са културним потребама образовне потребе детерминишу
човјека као посебно биће различито од свих других живих бића. Све социјалне
групације од породице, школе, уже социјалне средине, вршњачких група, мас
медија, институција културе имају снажан утицај на формирање и морфологију
образовних потреба.
Оне су друштвено условљене јер је веома важно како људи успотављају контакт
са образовним садржајем. Како вриједности представљају стандарде који
руководе нашим понашањем те нас усмјеравају на неки избор у мноштву
различитих могућности указујући шта све може бити прдмет акције како би
човјек могао задовољити одређене потребе. Све вриједности су међусобно
повезане, проистичу и у квалитетној су интеракцији чиме и чине један складно
уређен систем вриједности. Зато су стабилност, пожељност, позитивност,
селективност, друштвено-историјска условљеност суштинска обиљежја
вриједности. Најочитију добру интеракцију између вриједности и образовања
пластично можемо сагледати кроз афирмацију вриједности садржаних у
наставним плановима и програмима. Када је у питању однос моралних
вриједности и образовања онда су савремени друштвени системи дошли до
сушти9нског питања: Како појединца уклопити у постојећи систем вриједности
гдје он у трци све више одлази у властито отуђење. Синхронизовано по
социолошком аутоматизму криза образовања односно школе постаје истовремено
криза културе и морала одређеног друштва. Морал као облик друштвене односно
духовно културне надградње својим слабљењем манифестује пораст асоцијалног
понашања са спектром различитих облика од криминала, разних облика насиља,
употребе опојних супстанци, распадања породице, слабљење друштвеног и
образовног капитала, пад радне етике, смањење посвећености учењу које
продукује нижи ниво школских достигнућа и друго. Значајно је констатовати да
је школа веома битна карика социјалне контроле и укупног
моралног
функционисања.
Ваљда и морал просвјетних радника из поменутих разлога је под посебном
моралном лупом укупног јавног мњења. Институционални оквири образовања
могу се поједноствљено схватити као оквири организације а основне
организације представљају њен извршни орган у виду разних школа различитог
ступња.
Школа као институција формално и неформално образовање, званично и
незванично образовање, разне могућности алтернативног образовања су
поглавља о којима ће кроз разне осврте и стручна мишљења касније бити више
ријечи. Такође ће кроз разне стручне и полемичне расправе бити бар дјелимично
расвијетљена поглавља однос државе према образовању, образовање између
просвећености и потребе, образовање и слободно вријеме, образовање и
асоцијални облици понашања, образовање и професионалне улоге, образовање и
развојни процеси у савременим друштвима.
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Посебно мјесто, не без разлога, је тијесна веза између слободног времена и
образовања. Слободно вријеме превасходно морамо посматрати као квалитет
људског живљења. Ту нас ни једног тренутка не смију поколеб ати у правилном
приступу нерашчишћене терминолошке одреднице попут „ванредно вријеме“,
„вријеме на располагању“, „ослобођено вријеме“ и друго. Суштински, слободно
вријеме је облик егзистенције добровољно одабране као вид човјековог
самоисказивања.
Ту у том времену човјек се особађа како професионалних, тако породичних и
друштвених обавеза. Млади путем школских различитих активности опредјељују
се за једну од њ3их по слободном избору или склоности. Слободно вријеме може
бити и „допуна настави или активности „ „ваншколским радом“. У слободном
времену и спектру његових активности долази до еманципација личности.
Правилно користећи слободно вријеме постижемо дв циља:
а) васпитање и образовање у слободном времену и
б) васпитање и образовање за слободно вријеме.
Прво је облик перманентног образовања гдје се стичу специфични образовни
садржаји. Насупрот њему васпитање и образовање у слободно вријеме означава
културну бригу за слободно вријеме. Оно је карактеристично за почетак процеса
социјализације и васпитања. Сигурно је једно да правилно коришћење слободног
времена вишеструко позитивно утиче на укупан развој младих. Оно је погодно и
за младе особе за корекцију евентуалних асоцијалних облика понашања. Зато
осмишљеним садржајима, стручно вођеним одстрањују се елементи нежељених
карактеристика једне личности. Снага утицаја слободног времена лежи у његовој
добровољности која може бити интензивнија него она снага коју нуди сама
интенционалност васпитања. Својим током активности слободног времена све
више добијају смисао садржаја осмишљеног педагошког дјеловања и из разлога
што се путем њега проширују културни садржаји саме личности.
Кроз активности слободног времена ми обликујемо младу личност дајући јој
печат културног и општеприхваћеног појединца друштвене заједнице који ће
имати правилнији однос према истинским вриједностима друштва. Штетно је да
слободно вријеме постане самом себи циљ и да се ту његтова мисија завршава.
Са педагошког аспекта слободно вријеме се користи кроз форме формативног,
превентивног и куративног становишта. Из поменутих разлога јасно нам је што
је у комплексној педагошкој науци своје утемељење нашла њена посебна научна
дисциплина Педагогија слободног времена. Баш она као научна дисциплина
истиче неке присутне специфичности као што су:
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а) слободно вријеме као цивилизацијска појава,
б) однос слободног времена и личности,
в) појам слободног времена,
г) важнији садржаји слободног времена,
д) принципи коришћења слободног времена,
ђ) педагогија слободног времена као посебна педагошка научна
дисциплина и
е) васпитање за слободно вријеме и у слободном времену.
Умјесто закључка констатујемо да је слободно вријеме динамичан процес кога је
нужно перманентно развијати и усавршавати и из разлога што се његов
временски фонд стално повећава развојем информационих односно модерних
технологија. На њега требамо навикавати младе, прије свега тражећи да те навике
за правилним коришћењем слободног времена, прерасту у њихове потребе.
Обавеза би била научних радника који се баве овом проблематиком да ову област
истражују нудећи савремене концепте педагогије слободног времена као
педагошке научне дисциплине јер у поплави разних облика малољетничке
делинквенције или асоцијалних понашања као предделинкивентног облика
слободно вријеме треба гледати као снажан превентивни фактор тој социопатолошкој појави.
Колико је алармантно стање да се слободном времену код младих не поклања
довољна пажња толико оно као снажан превентивни чинилац малољетничкој
делинквенцији или неком од облика асоцијалног понашања широм, несметано
отвара врата. Феноменологија као теоријско-сазнајна метода интуитивног
сагледавања чистих суштина добија значење у свим објективним појавама.
Интресантно је усредсредити се на обим, облике, структуру и динамику
девијантног понашања младих као друштвене појаве. Истраживање аутора ове
књиге говори да су најчешћа кривична дјела која су починили млади 2004.године
на подручју ЦЈБ Бања Лука били:
- тешка крађа

38%

- крађа

19%

- злоупотреба дрога
- разбојништво

15%
9%

- тешка тјелесна озледа

3%

- насилничко понашање

2%
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- кривотворење новца

1%

-спречавање лица у обављању
службене дужности

1%

-насилничко понашање
у породици

1%

-уништавање туђе ствари

1%

-казнена дјела у саобраћају

1%

-остала казнена дјела

6%

Примјећен је пораст прекршаја младих у односу за претходни извјештајни
период за 22% док је малољетничко преступништво повећано за чак 30%. Многа
етиолошка истраживања малољетничке делинквенције потвршују да њу
генеришу: лична обиљежја починиоца (импулсивност, агресивност, бунтовност,
отуђеност), породичне прилике (поремећени породични односи, запуштање и
занемаривање дјеце, њихово запостављање, скитња, нерад, алкохолизам, дрога,
криминал родитеља), школовање (неуспјех у школи, понављање разреда,
прекидање школовања), утицај групе вршњака (дружење са особама који већ
манифестују неки од облика асоцијалног понашања), лоше организовано
слободно вријеме, низак економски статус породице. Појавни облици
асоцијалног понашања младих као у правилу, предделинквентног понашања,
манифестују се кроз следеће облике: дрзак и агресиван однос према вршњацима,
непристојан однос према старијима, непослушност и непоштовање ауторитета
родитеља и наставника, бјекство из школе, бјекство од куће, самовољно
напуштање даљег школовања, скитња, посјета кафанама, баровима,
кладионицама, коцкање, ситне крађе и друго.
Социјални патолози, психолози и психијатри посматрајући граничне случајеве
долазе до закључка да та циљна група испољава следеће основне облике
понашања као што су:

-

анксиозност - као негативну реакцију на фрустрацију. Ови случајеви
испољавају дифузне анксиозности.

-

неурозе са више симптома – испољавање вишеструких фобија које
причињавају ограничења у свакодневном животу.

„Класичне“ прпсихотичне структуре личности – обухватају параноидне,
шизоидне и хипоманичне особе.
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-

Импулсивне неурозе и зависности – гдје долази до понављања излива
импулса који задовољавају нагонске потребе праћене великим
задовољством. Алкохолизам, зависност од наркотика, клептоманија
су прави примјери.

-

Карактерни поремећаји „ниског прага раздражљивости“ – под овим се
подразумијевају импулсивне личности.

Најчешћи ризични фактори у ужоју социјалној средини су:
- агресивно понашање у школи,
- неуспјех у школи,
- слабо развијене вјештине социјалног владања,
- повезаност и дружење са особама која испољавају девијантно понашање.
Етиолошки сагледан овај проблем младих, свакако и друштва у цјелини треба
тражити у синдрому фактора који истовремено дјелују на личност, различитим
интензитетом. Но, срединске факторе не смијемо никако занемарити у форми
утицаја социјалне средине и саме личности што и доказују истраживања у
свијету и код нас. Поред поменутих, социјалне средине и структуре саме
личности снажно интересовање би у том смислу морале наћи сама породица,
школа, слободно вријеме, средства масовне комуникације, негативан утицај
улице, болести зависности и др.
Ако је овако организована школа један од фактора асоцијалног понашања
младих, а недвојбено и са разлогом јесте, онда се поставља питање које су
претпоставке за спречавање и елиминисање таквог понашања у њој. Школа по
својој вокацији и организацији требала би имати превентивну улогу
малољетничкој делинквенцији. Поред нужних знања треба испољити и висок
степен хтења у том правцу. Да би могли организовано дјеловати у школи на овом
све учесталијем нежељеном обиљежју морамо упознати код носилаца таквог
понашања:
- породичне прилике,
- да ли је изабрана школа „жељена“, „случајна“, или „амбиција родитеља“,
- увид у постојање неформалних група,
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- аналитички приступ бјекству од школе и други облици асоцијалног понашања.
Појава контракултурног понашања, присуства досаде, покушаја освете младих,
претјерано равнодушном друштву, присуство конформизма, преступништво није
само врста друштвеног проблема него наша најважнија манифестација
друштвеног нихилизма су сложена питања на која треба дати квалитетне
одговоре прагматички проведене на терену.
Но, распрострањеност ове социјално патолошке појаве нужно је стварање опште
друштвених услова који ће активирати одређене детерминанте.
Данашње прилике на нашим просторима, нажалост, обилују низом
противурјечности које погодују ширењу ове појаве. Суштински и исрени
приоритет друштвене заједнице био би отклањање узрока и услова за такво
понашање и истовремено стварање нових услова за правилан психофизички
развој младе личности. Сви ти друштвени услови испољени у социјалној
средини, породици, школи уз карактеристике саме личности као носиоца
социјално патолошке активности су ништа друго до добра подлога за
испољавање асоцијалног понашања.
Из наведених разлога, а многа истраживања су стала на то становиште да је
важније придавати значај расвјетљавању узрока и услова, дакле етиолошком
аспекту ове појаве него феноменолошкој страни односно њеним појавним
облицима. Такође на овом плану многа истраживања, па и истраживање овог
аутора, оправдавају постојање критике јавности о незадовољавајућим васпитним
ефектима школе. Евидентно је да у васпитно-образовном процесу све више
ученика осјећа тешкоће у адаптацији на постојеће школске услове у односу на
услове у породици или пак на оне услове на које су они навикли. Висок степен
изостанака са наставе, неоправдани часови, неке од изречених васпитних мјера,
нерационално коришћење слободног времена, краће, конзумирање алкохола и
опојних дрога, бјекство од куће, коцка, дрско понашање, дисхармонична веза и
сарадња школе и родитеља, само су неки од манифестационих облика
асоцијалног понашања младих.
Оваквој сложености проблема асоцијалног понашања ученика у нашим школама
и проблема који ученици доживљавају у процесу наставе, а посебно реакцијама
ученика на те проблеме, нажалост никако или ријетко су предмет теоријских или
емпиријских истраживања.
Расвјетљавање значаја функције слободног времена и асоцијалног односно
делинквентног понашања младих је подручје које је често предмет многих
расправа, па и стручних, без квалитетног одјека и са лошим исходима у
коначници. Ово тим прије што се слободном времену не придаје већи значај и од
оних који би то морали урадити, а преступништву младих придајемо
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управо онолико простора колико смо неорганизовани у превенцији ове сложене
социјално-патолошке појаве.
Пуна су нам уста заштите младих а на првим задацима и сами падамо на испиту.
Ту патетици не смије бити мјесто. Такође и чињеници да су млади будућност
државе су сумњивог и неискреног осјећања па и садржаја. Ако је прозван
образовни систем за евидентне властите мањкавости онда сигурно треба
приступити корјенитој реформи истог. Не само услед давања лоших резултата у
претходна два само овлаш истакнута пролема. Нормално је да свако друштво
тежи функционалнијем и квалитетнијем образовном систему. Да би до тог
жељеног квалитета дошло неопходно је да се направи добра стратегија развоја
школског система која би у свом садржају интегрисала укупне активности од
планирања до руковођења односно пројектне оријентације. На тај начин и са тим
елементима образовних система они могу имати атрибут пројектно
оријентисаних и добро осмишљених активности које воде укупном напретку
школског система у свијету. Увидјевши слабости постојећих школских система
већина европских земаља је по хитном поступку донијела многе акте који
превасходно упућују на отклањање али и рјешавање евидентних тешкоћа у
образовању. На тај начин преко сета важних докумената који уочавају проблеме у
школском систему утврђени су правци и отворени
процеси практичне
реализације који воде квалитетним промјенама у области образовања. Нису нам
доступни сви ваљани документи који су били полазиште ваљаних промјена у
образовању али они практични пројекти до којих смо дошли су за посљедицу
квалитетне промјене у овој области.
Без дилеме, добро сагледано стање постојећег образовања и уочене слабости у
њему опомињу али и упућују све оне који се баве квалитетом образовања да на
том пољу ураде све што би у блиској будућности довело до истинског квалитета
у овој значајној друштвеној области. Суштинска одговорност за промјене и
подизање квалитета образовања у цјелости, прије свих, лежи на научноистраживачким институцијама као и самим практичним педагошким
активностима уопште. Мора се схватити да човјек овог времена има другачије,
комплексније потребе, па и потребе за образовањем не само личним него и своје
дјеце. Када, једноставно речено, радничку класу која се изгубила у транзиционим
привредним токовима фактички замјењује једна нова, условно речено,
информатичка класа онда таквим промјенама и образовним исходима треба
прилагодити постојећи систем образовања.
Брз развој информационих
технологија једноставно приморава брзе промене у образовању чиме би се
укупне друштвене потребе лакше ускладиле и прилагодиле савременом добу.
Нужно је, темељно сагледати постојеће планове и програме школа, садржаје и
остале пратеће елементе и увидјети да они не задовољавају потребе савременог,
модерног човјека који треба бити обучен информатички, познавањем језика,
високе мултикултуралности и слично што му постојећи школски систем са
статичним и понегдје архаичним програмима не омогућава. То је подручје гдје
треба вршити одређене
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промјене тражећи општимално рјешења прилагођена
реалним, укупним
друштвеним условима.
То и јесте разлог што се инсистира на високом степену аутономија школа као
битне карике у школском систему. Данас је на сцени, када је у питању укупан
процес васпитања, апострофирање оних активности који појам демократије и
слободног развоја личности несметано развијају. Стога се и даје широк простор
школи да путем наставе и ваннаставних активности дају довољно ширине за
несметан развој сваког појединца. Како је наставник жила куцавица свих
промјена онда је једно сигурно да су све промјене у образовању успјеле или
падале због настав ника. Да би се та тврдња позитивно одразила на процес
нужне реформе образовања морамо поћи од утврђене чињенице да добро
организованог васпитно-образовног рада нема без трансформисаног и добро
образовног носиоца наставног процеса – наставника. Значи, уколико је носилац
тих промјена наставник можемо са високим степеном сигурности очекивати
квалитетне промјене у образовању.
Неопходно се покушавају створити основне претпоставке или услови у
савременом школском систему да иновативност самог наставника, његово
перманентно образовање, нови методи садржаја и комплетна организација школе
буде трајан процес подложан усавршавању. Овакве корјените промјене у
традиционалној, архаичној школи која не уважава нове потребе човјека изазване
друштвеним развојем не могу се провести. Нужна је и обавезна нова оранизација
и нове технологије у школи јер су оне истоврмено основ радиланих промјена које
воде школски систем напретку. Једно је сигурно да модерни школски систем у
свом радном процесу требају новог наставника са новим улогама, али
истовремено и новог ученика са новим улогама.
Поред измијењених субјеката васпитно-образовног рада школа као васпитна
установа мора осавременити и друге школске садржаје као што су модерна
библиотека, фонотека, видеотека, софтотека, графотека, добро опремљене
лабораторије, осмишљен и добро уређен простор за друштвене активности
ученика. Основне активности развоја школског система у свијету данас се
одвијају у смјеру подизања квалитета постојећег образовања јер су потребе и
друштва и појединца у њему сваког дана веће. Сходно укупним потребама човјек
тражи квалитетне потребе и у области образовања. Дијалектичности,
иновативности и динамичности васпитно- образовног процеса у правилу
изњедри квалитетне промјене. Модерна школа која би одговорила захтјевима и
потребама новог доба захтијева и друге промјене као што су физички амбијент
нових простора, модерних извора знања, нових образовних и информационих
технологија и др. Ако ствимо у односе наше тренутно стање у образовању и
савремене захтјеве модерног човјека са израженим новим потребама из области
образовања доћи ће мо у тешку ситуацију. Како то и на који начин оств арити.
Свакако овакве предуслове тешко је обезбиједити поготово уколико сагледамо
прије свега економску моћ ових простора и друге многобројне неповољне
активности. Но, много је теже не радити на
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промјенама развоја новог модерног образовања. Ту ни једна земља нема
алтернативе. То је цивилизацијски захтјев и цивилизацијска потреба. Наведени
захтјеви и потребе наша су обавеза.
Ако смо напоменули да је кључ свих реформи био и остао наствник, да се
подсјетимо каквог наставника желимо у квалитетној школи.
Једном приликом сјајни Едвад Деминг је рекао:“Знање је предвиђање, а знање се
темељи на теорији. Искуство нас ништа не учи без теорије. Не покушавајте
користити туђи успјех. Ако не разумијете теорију на којој се утемељује,
опонашање би могло изазвати збрку“.
Ово наводимо као довољан рзлог за жељену реформу шкиоле односно
образовања која се темељи на једној новој теорији – „теорији избора“. Та теорија
која је своје корјене имала у Америци има своју поруку у објашњењу да људи
који покушаају копирати тако успјешно организоване школе , не схваћајући
те4орију која је у позадини успјеха тих школа, неће успјети. Такви покушаји воде
у хаотично стање у коме се нашла укупна реформа школства. Дакле, наставници
као носиоци реформе уколико су опредијељени да нешто науче о тој савременој
теорији избора поучавајући своје ученике о њој имају велику шансу да успију.
Значи квалитетна школа може постати свака школа чије је особље опредијељено
у том правцу. Питање је само како да ова теорија заживи у одређеном простору.
Опште одлуке наставника квалитетне школе суштински би имали следећа
обиљежја:
а) Наставници квалитетне школе воде, никад не шефују,
б) Наставник квалитетне школе је професионалац,
в) Услови за квалитетан рад:
1. Разредна средина мора бити пријатна и подстицајна.
2. Од ученика треба тражити да раде искључиво нешто корисно.
3. Од ученика се увијек тражи да раде најбоље што могу.
4. Од ученика се тражи да оцјењују и побољшавају свој рад.
5. Квалитетан рад увијек прија и годи.
6. Квалитетан рад у себи никада не нови елементе деструкције.
г) Ученици вас морају познавати и вољети. Ово поглавље недвојбено
треба да одговори на одређена питања:
- Ко сте,
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- Зашто се злажете,
- Шта ће те тражити од ученика,
- Шта ће те учинити за ученика,
- Шта нећете учинити за њих.
д) Наставници квалитетних школа поучавају корисне способности.
е) Поучавање способности, корисних чињеница, неакадемских умјећа.
ф) Успоредно вредновање, повећање разредног особља, неоцијењене
квалитетне задаће.
Наведене особине и активности наставника квалитетне школе од Виљема Гласера
таксативно су изнесене б ез икакве елаборације сматрајући да самим изношењем
истих довољно говори о реформском приступу постојеће школе.
Ако о образовању као значајном процесу и насушној потреби концентрисано и
дубље размишљамо имамо ли онда обавезу за постављањем питања да ли школа
овако организована може издржати нови захтјев ремена а самим тим и сачувати
постојећу позицију односно примат у тој области. Једно је сигурно, савремено
доба тражи нове садржаје, нове изворе образовања, укупно нове односе у овој
области. Да би одговорила захтјеву времена школа треба бити према јавности и
друштву потпуно отворена напуштајући застарјеле традиционалне форме
организовања. Свједоци смо да данас школске садржаје преузимају неке
институције и организације које по својој вокацији нису установе школског
профила. Таквих асоцијација сваким даном све је више нудећи различите често
примамљиве активности и садржаје. Њихов активност се огледа преко
институција типа радничких и народних универзитета, разни центри за културне
активности, центри за самообразовање, информативни центри, библиотеке,
спортски центри, омладински центри, музеји, галерије, културно-умјетничка
друштва, разноврсна средства масовних комуникација, многобројна уже стручна
удружења и др.
Видљиво је да су потрбе савременог човјека прерасле оквире садржаја које нуди
школа, а да су на сцени многобројне ваншколске институције са широким
спектром садржаја.
Тај однос школског и ваншколског васпитања и образовања не треба гледати као
супротстављене активности него као реалну потребу сваког појединца у
савременом друштву. Образовање модерног доб а посебно мјесто и улогу даје
образовању одраслих. Ипак овај вид образовања треба сагледати у свјетлу
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перманентног образовања сваког појединца. Та активност у себи истовремено
интегрише школско и ваншколско, институционално и самообразовно, групно и
индивидуално обиљежје.
Значајно мјесто у развоју саврменог образовања имају средства масовних
комуникација. Захваљујући њима обезбјеђује се брза проточност нових извора
информација путем модерних
информационих
система. Нема области
друштвеног живота у које нису продрла средства масовних комуникација.
Њихово присуство на плану образовања је толико снажно да га поједини
стручњаци сматрају снажнијим од постојећег образовног система.
Мрежа средстава масовних комуникација битно утиче и мијења начин живота,
његов режим, односно међу људима, начин образовања. Са информационим
технологијама образовни процес добија нову димензију. Тако брзе и вишеслојне
информације значајно утичу на образовни статус сваког човјека. То је
најефикаснији и најбржи начин ширења знања .
Данас је барем видљиво да се многи образовни системи темеље баш на
информационим технологијама (школовање на даљину и сл.). На тај начин
умрежавања различитим информационим и сателитским станицама покривен је
цијели свијет. Човјек на тај начин користи такозване планетарне информације. Та
масовна средства комуникације становништву нуде ствари из прошлости,
садашњости и будућности доприносећи директно педагошкој науци у цјелини.
Предност савремених информационих система је у томе што на малом простору
могу да смјесте огроман број информација које у сваком тренутку на једноставан
начин можемо употријебити. Из тих разлога модерна информациона техн ологија
сваком појединцу и на плану образовања омогућава да бира најквалитетније
образовне програме у свом личном усавршавању.
Већина земаља па и читави региони или континенти иду у правцу интеграције
модерних медија (примјер европеизације медија).
Значајно је напоменути да сувремени медији људе са различитим језицима,
религијама, политичким опредјељењима и културом, зближавају и утичу да се
боље разумију. Модерне технологије доприносе демократизацији образовања као
и његовој доступности свима. Једноставно речено савремена средства масовних
комуникација доприносе квалитету образовања, а у крајњој консеквенци и
квалитету међуљудских односа.
Човјек као свјесно, динамично и истраживачко биће и на плану образовања
током историјског развоја увијек је трагао за новим сазнањима и његовим
формама. Све те форме сложио је у школски систем. Његова знатижеља и
потребе брзо у том систему постају уско грло и он образовање и васпитање
организује и ван школског систма.
Дакле, постоје двије основне паралелне врсте васпитно-образовних активности у
школском и ваншколском систему. Зато се и јавља нужна
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потреба за њиховим усклађивањем, увезивањем,
систематизацијом у функционални систем.

синхронизовањем

и

Висок технолошки развој нуди савремене изворе знања који постају поље
интересовања многих стручњака са циљем да се исти обједињују стварајући
једну јединствену базу коју ће користити сви. Та база образовање чини
свеопштим процесом и за сваког појединца оно у правилу постаје перманентно и
присутно кроз цијели живот.
Тако су створене претпоставке да се образовање као процес све више ослања на
друштвену заједницу са којом чини снажно јединство. Присјећам се у том
контексту једне дивне Плутархове мисли:“Град је најбољи учитељ“.
Плутархова мисао могла би послужити као путоказ у ком правцу треба водити
активност и који значај друштвена заједница може одиграти у будућој радикалној
реформи образовања која нам је нужно потребна, а која уз то мора бити добро
припремљена, темељна и проводива.
Такође је значајно напоменути да сака озбиљн ија активност, па и васпитнообразовни процес, као изузетно комплексан, у својој проведби треба се
придржавати и одређених принципа. Не намјеравамо наводити принципе који су
иманентни васпитању као педагошки односно дидактички принципи.
Овдје ће мо само поменути неке од принципа савременог система васпитања.
Интересантно је сагледати да сваки од наведених принципа пулсирају у већини
државних система па према изложеном прихваћени су и на нашем простору. Наш
стручњак Бошко Влаховић те принципе разврстава на:
а) принцип традиције и националног обиљежја,
б) принцип јединствености система васпитања и образовања,
в) принцип демократизације образовања,
г) принцип слободе избора,
д) принцип мобилности и свеопште отворености система,
ђ) принцип самообразовања, самоучења.
Поменути принципи као конститутивни дијелови система васпитања само су
неки од принципа на којима би се трбали конституисати савремени системи
васпитања многих земаља. Ново доба са својим утемељеним квалитетима
захтијева нову реформисану квалитетну школу као кључног фактора васпитног
система у цјелини.
Ови наши турбулентни простори често нам створе такву атмосферу да тешко
очувати постојеће а камоли кренути у унапређење неког процеса или области
живота. Но, тајна једног тренутка не може амнестирати културне и образовне
посленике да на развојном плану не издрже. Уосталом свака реформа има
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своју цијену и своје жртве. Унапређење васпитања и образовања је комплексан
процес који да би успио мора у себе уткати истинску стручност,
мултидисциплинарност, друштвено хтјење, економско присуство и политичке
претпоставке. Захтјев сложен, тежак али захтјев који нема алтернативе. Ако се ту
ускочи у погрешан воз, свака станица биће нам погрешна. То би било
бесмислено.
За разлику од Републике Српске у Србији је прије десетак година формиран
Завод за унапређивање васпитања и образовања чији су основни задаци праћење,
обезбјеђивање и унапређивање квалитета и развоја система образовања и
васпитања и за обављање развојних, савјетодавних, истраживачких и других
стручних послова у предшколском, основном и средњем
образовању и
васпитању.
У том смислу поред поменутог зав ода формиран је и Завод за вредновање
квалитета образовања и васпитања. Вријеме њиховог функционисања је кратко за
неке озбиљније анализе око успјешности самих завода али полазишта и одређене
активности у промјенама постојећег стања у овој области наговјештавају
одређене помаке. Оно што импонује је плејада солидних часописа, квалитетна
интеракција директно запослених у образовању и њихових стручних савјетника и
сарадника самих завода уз повремени ангажман Академске заједнице ради
изналажења добрих путева и унапређења овог комплексног процеса.
Оно што забрињава, а ваљда је то свугдје присутно, је чињеница сусрета са
нечим новим у одређеној области, процесу. Како овдје говоримо о образовању,
онда ће мо се фрагментарно домаћи како су образовне технологије односно
информациони системи дочекани у нашим школама. Почетна еуфорија опште
жеље да сви овладамо одређеним знањима у овој области услед
неприпремљености самих наставника п и родитеља имала је и нежељених
посљедица по правилан развој младе личности. На једном међународном скупу,
ваш аутор, је имао једно стручно предавање које са антрополошког аспекта
расветљава утицај информатике на психофизички развој ученика основне школе.
Правилан психофизички развој и здравље чине основну претпоставку за
свестрани развој личности. У том циљу физичко и здравствено васпитање као
специфично васпитно подручје усмјерено је у циљу који доприноси свестраном,
хармонијском и стваралачком развоју личности.
Ово се постиже посебно осмишљеним системом садржаја, метода и средстава као
и облика физичког васпитања чији је смисао управо у стимулисању тјелесног
развоја младих, првилном развоју моторике, подизања свијести о значају
бављења физичком културом као и унапређењем здравља и тјелесног развоја.
Психофизичке способности, здравље и моралносњт као темељна генеричка
својства човјека развијају се снажно управо захваљујући утицају и улози
физичког васпитања. Но савремени свијет који је преплављен високим
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степеном аутоматизације и компјутеризације условио је смањење човјекових
физичких активности што је за дјецу у развоју погубно, јер физичка пасивност
доводи у првилу до негативних појава комплетног раста и развоја организма.
Зато савремену концепцију физичког васпитања треба стално усавршавати како
би и резултати постали сврсисходни. Ако ова основна начела физичког вспитања
и спорта у цјелини пренесемо на шире друштвено поље прожето јаким утицајем
информационих технологија постављамо низ отворених питања како сачувати
правилан психофизички развој младе личности што је и основни друштвени
захтјев.
Неспорно је питање да информатика утиче на друштво у цјелини, па и на укупан
живот дјеце и омладине. Тај утицај је свакодневно све снажнији. Знајући све
слабости нових технологија од отуђености личности до смањења физичких
активности ипак је реална чињеница да су оне за дјецу изузетно приступачне и
побуђују њихова интересовања. Преко њих ширење знања све је веће.
Моје кључно питање своди се на развој дјеце и утицаја информатике на њих.
Прекомјерно коришћење компјутера од видео игрица до коришћења интернет
садржаја доводи до социјалне изолације младих као и њихове физичке
пасивности.
Покушаћемо ову појаву расвијетлити са психосоцијалног, афективног,
когнитивног, социолошког и педагошког становишта. Ако било која активност
искључује све остале она је погубна за хармоничан развој личности.
Неконтролисано коришћење компјутера сигурно ће угрозити оптималан
друштвени развој дјеце и омладине, при чему постоји опасност од њиховог
асоцијалног понашања. Но са друге стране кроз информатику чињеница је да до
изражаја долази кооперација и кооперативно учење гдје су ученици упућени у
раду једни на друге.
Такође је евидентно да нове технологије дјеци са различитим хендикепима
омогућавају висок степен комуникације са другим особама. Мала је вјероватноћа
да употреба компјутера оставља трајне посљедице на карактерне црте личности,
јер је необориво научно становиште да на развој личности снажнији утицај има
окружење у коме се креће личност. Доказано је да дјеца која користе компјутер а
нису добри ђаци често имају висок степен мотивације и на овом плану постижу
успјех. Компјутери и њихова употрба утичу и на интелектуални развој личности
исказујући своју креативност као и брзину реаговања. Кад је у питању педагошки
аспект и употреба савремених технологија у нашим школама влада шаренило.
На једној страни имамо наставнике који са високим степеном поштовања и
знањем информатичке писмености прихватају нове изазове до оних који имају
аверзију и одбојан однос према овом достигнућу плашећи се чак да не изгубе
контролу над ситуацијом коју су стекли прије тога. На плану специјализоване
наставе информатика је веома погодна јер ученици који су хендикепирани на
когнитивном плану постижу солидне резултате. Чињеница
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је да су многе методе ове наставе касније коришћене на побољшању наставе
уопште што само за себе говори о употреби информатике у васпитно-образовном
процесу. Пред снажним утицајем информационих технологија присутна је
дилема јесу ли школа –наставници и родитељи са друге стране спремно дочекали
ове промјене које ће имати велики утицај на развој младих а за коју су и једни и
други одговорни. Друга отворена питања као што су: Шта урадити са дјецом која
су занесена превеликом употребом компјутера? Треба ли и како ограничити
вријеме коришћења компјутера? Да ли са њима да учествујемо у гледању разних
компјутерских садржаја? Кад је најоптималније да дијете упознамо са
коришћењем компјутера? Гдје су у свему томе улога школе и породице? Шта је
рјешење за правилну употребу ових технологија? Све су ово дилеме које
појединачно заслужују студиозан приступ што не може бити предмет дубљег
истраживања поменутог рада. Једно је сигурно да ни у ком случају не смијемо
упасти у замку која хипотетички одсликава будућност која је у многоме другачија
од данашње стварности. Због тога и они који немају одговарајућу информатичку
писменост могу извући користи из поменутих размишљања.
У свим сегментима улоге информационих технологија на правилан
психофизички развој младе личности битан допринос има наставник. Они имају
кључну улогу у коришћењу наставних средстава, треба да познаје своју струку,
ниво могућности оних којима предаје. Усавршавање самог дидактичког процеса и
наставних средстава не одвија се само са техничког аспекта него и уз
перманентне интеракције између ученика и наставника, стицања знања и других
утицаја у васпитно-образовном процесу.
Дидактички гледано, наставно градиво учено путем информационих технологија
дуже се памти не само захваљујући наставним средствима на овим часовима него
укупних дидактичких процеса. Компјутери су утицали на развитак процеса у
областима: симулирања околности у којима се учи, аутоматизовању извора и
средстава за пружање повратних информација, припреми и помоћи у
процјењивању наставних материјала, интегрисању наставних медија, употреби
компјутера ради великог броја података, рационалне интеракције између
наставника и ученика. Ради правилног психофизичког развоја ученика наш
задатак би био да нове технологије искористимо са циљем подизања образовања
у цјелини. Зато наставни програми требају ити у функцији сваког ученика.
Рачунар треба да постане незаобилазно средство за рад, наставницима који се не
баве овом области треба да буде ново наставно средство гдје им сама
информатика може много помоћи. Комплетан систем мора се прилагођавати
новим токовима информационих технологија. Оне имају динамичан развој и
чињеницу да за њима заостају други друштвени процеси што у цјелости
сагледано није добро.
Умјесто закључка о овом отвореном питању констатација да два кључна субјекта
школа и породица у синхронизованој активности негативне ефекте
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нових технологија требају благовремено отклањати или их сводити у оквире
контролисане издржљивости, а све у циљу правилног развоја младе личности.
Информатичка писменост поред дидактичких пет компоненти васпитња сигурно
ће захваљујући субјектима који га промовишу наћи своје мјесто и одговарајуће
партиципирати у развоју свестране младе личности.
Дакле од еуфоричког приступа до зазирања и скепсе код нас се прихватају
новине. Информатика као незаобилазно, што не рећи, и педагошко подручје је
неопходност у савременој настави и квалитетној школи. Мада је више
претраживачка, трагалачка и хитра дисциплина којој можда недостаје димензија
дубље мисаоности она је незаобилазни друштвени чинилац и важан сегмент
укупног васпитно-образовног процеса. Само објективношћу њеног значаја може
у многоме значајно допринијети квалитетнијем и васпитању и образовању што би
требало бити и императив времена.
Оно што је посебно у овој облсти побудило моје интересовање је активна
коресподенција са интелектуалном јавношћу и њеним јавним размишљањем гдје
нам је уопште наука, посебно педагошка, психолошка и информатичка кретања.
Који су по њима највећи проблеми и како они виде рјешења у тој ровитој
друштвеној области.
Чињеница је да интелектуалци више не могу да мијењају свијет чак ни оно што је
у њиховој ужој надлежности. Опозивати се на некадашње интелектуалце данас се
сматра превазиђеним јер та сартровска улога интелектуалца која је могла да
мијења ствари прошла је.
Данас се све заснива на некој врсти колективног дјеловања губећи се снага
појединца па чак и институције. Значајно је мањи удио интелектуалаца кад су у
питању друштвене промјене од неких друштвених покрета. Стога и није никакво
чудо кад се људи масовно опредјељују за положај односно лични статус не за
идеју макар била и друштвено веома прихватљива сада нам је неопходна за
квалитетне промјене нека врста дијалектике између друштвених покрета,
истинских синдикалних покрета, нових неистрошених политичких странака и
интелектуалаца који су у служби властитог звања. Квалитетна интеракција
између њих може покренути зупчаник друштвених промјена. Свједоци смо да се
у том правцу дешавају неке активности у појединим земљама Европе као што су
Грчка, Шпанија па и најновији догађаји у Словенији. Те ствари завређују
посебну пажњу. Интересантно је одговарао на нека актуелна питања Дејвид
Ропеик са универзитета Харвард. На упит шта становништво данас највише
забрињава одговорио је оно што је у вијестима данас (епидемија еболе, рат у
Украјини и др.) и позадински који упућује на страх од губитка контроле над
сопственим животом.
Говорећи о медијима истакао је да је њихова улога у подјели свијета сваким
даном израженија. Човјек по природи не воли да трага за новим идејама већ
тражи оне са којима се слаже. Многа истраживања говоре да људи на цијелој
планети имају повјерења и полажу наду у науку. Идеја да смо паметни и да
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можемо ријешити све ствари је заиста велика идеја. Оно чега се треба плашити
па и ослободити је чињеница да оно што доказујемо, стварамо у правилу
интерпретирамо кроз осјећања и психологију што за науку није добро.
Наука је процес. Доказ по доказ у дугом периоду. Зато и промјене у образовању
требају прије свега бити под лупом науке. Оно што је нужно схатити је чињеница
нужде квалитетнијег односа јавности према науци. Јавност ту мора бити
објективнија и коректнија према научним доказима прије него што се донесе
било каква емоционална одлука. Неписано је правило да човјек по својој
конституцији полаже превише вјере у науку када му она нуди наду.
Оно што поручује јавност је и забринутост што дјеца из школе излазе без
довољно знања и вјештина потребних тржишту. Чињеница је да у Србији све
мање сиромашне дјеце похађа вртиће, а да 82% дјеце имућних родитеља и свега
6% ромске дјеце иде у обданиште. Кад су у питању остваривања дјечијих права у
Србији је евидентан велоики напредак. Оно гдје су исказана незадовољства од
стране представника УНИЦЕФА на овим просторима је лоша детекција
обољења код дјеце до треће године живота што има за посљедицу неправилан
развој свих њихових потенцијала.
Поразно је да 13% дјеце живи у сиромаштву, а да њих 40% су жртве насиља у
породици. Знање као исход васпитно-образовног система одувијек је побуђивало
посебну пажњу стручне и уопште јавности. Велики Сократ једном је рекао:
„знање је највеће богатство, а незнање највеће сиромаштво“. Ово напомињемо и
из разлога када бирмамо у појединим ресорима најодговорније људе па и
министре често је присутно и бизарно неаргументовано исчуђавање типа откуд
њега нађоше. Но мора се носити и консттација да су и постављени многи за које
се претходно знало да нису на неком посебном нивоу али су прошли.
Заговорници да и о мање познатим често исказујемо мишљење, углавном
неаргументовано, мислимо да у позадини такве харанге у правилу стоје лоши
ђаци који се свете истовремено и просвети а богме и науци.
Није далека прошлост када су у Доситеја Обрадовића тадашњег министра
просвјете буквално уништавали разним пропагандама и памфлетима
квазиинтелектуалног карактера. Непримјерено је у таквим случајевима
користити незнање као еталон. Све можемо дозволити и аргументоване и
неаргументоване критике око разних образовних проблема али никако и никада
не можемо прихватити разне шпекулације да смо простор без добрих и учених
људи. Јадиковке да су нам најбољи везани за прошлост или су ван земље такође
не стоје. Има овдје снажних потенцијала само им треба пружити шансу. Али је и
ово чињеница да смо све више постали земља гдје се више пита за услуге а мање
за заслуге. Поштење као синоним постаје несувисла прича. Страшно је кад
богатство надокнађује недостатак
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племенитости или гдје научни степен сматрају титулом, а титулу употребљавају
као накит. Просвјета је постала социјална, а култура се претворила у шунд. Све
се нажалост гледа кроз окулар богатства. То је постала мјера успјешности. А
како се дошло до тога и зашто се о томе ништа не чује е, то је задатак неких
других истраживача. Знамо само да је мудри Солон тврдио да пребогати цар Крез
није био најсрећнији човјек на свијету него јеан обичан човјек који је доживио
личну срећу. Заиста мудри Солон. Случај Мирослава Свирчевића, болесника који
испод огромног апарата „вештачких плућа“ пише пјесме упућује на Солонову
мисао. Кад нам се дешавају многе друштвене противурјечности онда би требали
поставити пред самим собом питање какви то људи живе на балкону. Одговор на
то питање систематично и дубински научно дао је наш великан Јован Цвијић.
Одмах да се присјетимо његове кључне карактеристике нашег човјека. „Ми
несразмјерно више говоримо него што радимо“ закључи поодавно велики
научник анализирајући тип нашег човјека.
Динарац је човјек који воли природу зато спокојније подноси удес судбине. За
њега нема несавладивих послова. По Цвијићу сви балкански народи сврстани су
у четири културна појаса. Први је византијско-циндарски културни појас чији су
главни носиоци Грци и Цинцари. То је најстарија балканска култура.
Други културни круг чине црногорска брда, Херцеговина, сјеничка област,
Сјеверна Албанија са динароидским типом људи специфичних биопсихичких и
културних одлика.
То су снажни људи, високи, витки, лица пуног израза, јаких јабучица, соколових
очију, најљепши сој на Балканском полуострву. Имају наглашен горски морал,
дубок осјећај за заједницу, отмених особина, пожртвовани и у најтежим
околностима. Трећи је „италијански“ културни круг захвата приморје Балкана.
Четврти је турско-оријентални културни круг покривајући јужне и источне
области настањене Турцима –Османлијама. Цвијић разликује четири главна
психичка типа: динарски, централни, источнобосански и панонски. Невољу овог
народа и ових простора он детектује у „политичкој циганији“ односно свађи
политичара, пакости, злоби и мржњи. Упозорава српску интлигенцију да се
ослободе патриотских фраза. Штетном је сматрао шовинистичко ласкање
народној сујети. Једном приликом рече: „На сваком мјесту и у свакој прилици
треба сваки Србин да брани своју земљу од неистина, и да најенергичније
заступа интересе и тежње своје земље и свога народа. Ми имамо права, велика
права, и зато смијемо своја питања „инијети пред свијет и борити се за њих...“.
Са дебелим разлогом смо направили овај кратки осврт на размишљања великог
Цвијића. Очито је да имамо темеље за квалитетне промјене јер потенцијали и
данас постоје.
Колико за један квалитетан закључак, одређења треба унијети разума разујма и
снаге видљиво је из претходних опсервација. Свако педагошко
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премишљање носи у себи и образовну и васпитну комплексност без обзира на
простор и вријеме.
Не могу а да не поменем тежину васпитног па и културног подухвата младог
хрватског редитеља Оливера Фрљића који је представу „Александра Зец“
режирао са дубинском културолошком и истинском васпитном поруком а која
доживљава по градовима Хрватске мук, без аплауза. Шта још треба да се уради
да би се могле конзумирати универзалне вриједности на свим просторима.
Васпитање као и образовање су универзалне планетарне вриједности. Од њих
нема право нико зазирати. Зато васпитање као ризницу љубави треба његовати,
уљепшавати, чувати као драгуљ. Постоје ваљда тренуци друштвене немоћи кад
се и оно најљепше треба укинути. Јер све што је најљепше је бесплатно. Истина
најдуже траје. Слобода је бескрај и она се не купује новцем у прадавници нити
претраживањем по интернет мрежи. Баш тај избор цда можемо купити све је
постала симбол слободе. Права слобода је данас дубоко запретана, склоњена,
комерцијализована. Без исконске слободе нема идеје, стваралаштва, напретка,
науке. Зато и понављамо љубав, слобода, храброст, емпатија су бесплатне
категорије. Значи све што је најљепше бесплатно је и ваљда га због тога треба
укинути. За развој друштва овакве странпутице биле би погубне. Треба им се на
сваком кораку супротстављати а истинске вриједности грлити. Присјетих се
такође једне за наше просторе неуралгичне ријечи „носталгија“. Трагам за њеним
изворним објашњењем не без разлога јер забога учили су нас и о томе. Дознах да
је чак у седамнаестом вијеку Швајцарски љекар Јоханес Хофер први почео
објашњавати овај загонетни појам.
Он је сматрао болешћу осјећање чежње и бола за изгубљеним огњиштем или
завичајем. Она је медицински лијечена као и друге болести напримјер
меланхолија, депресија и др. Но она касније излази из медицинског поља
дјеловања и постаје предмет интересовања и многих хуманистичких наука. Са
овог аспекта се детерминише као стање у индивидуалној или колективној
постојећој друштвеној стварности. Она је увијек на релацији прогресивнорегресивно, реално – сигурно мјесто. Носталгија је у нама присутна негдје4
више, негдје мање. Код некога снажније код другога мање снажно изражена.
Њено исходиште је како постати и опстати у животу и актуелном тренутку. Ово
напомињемо што смо током свог живота и рада упознали многе успјешне људе у
свим сверама живота којима је носталгија била препрека истинског успјеха. И
великан Цвијић овом проблему посетио је доста простора. Данас образовна
динамика овако конципирана за младе људе изражена носталгија била би сметња
у њиховом усавршавању, напретку. Ни једног тренутка није нам присутна
помисао негирати њену одрдницу припадности и родољубља, напротив. Овдје
треба унијети доста разума и повлачити праве потезе. Хегел је написао да је
казна право злочинчево (злочинац има право да буде кажњен), јер је у њој
садржано поштовање злочинца као разумног бића. Значи разум је нужан у свакој
нашој одлуци.
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Њемачки класични идеалиста Јохан Готлиб Фихте био је велики мислилац,
учитељ и васитач њемачког народа. Он је на темељима свог епохалног дјела
„Учење о науци“ филозофски конципирао и утемељио модерне образовне
институције.
Својим „Дедуктивним планом“, унапредио је идеју стварања модерног
универзитета која је нажалост данас срозана на пуко занатско-стручно
оспособљавање младих за потребе капиталистичке привреде и нелојалне
тржишне борбе. Бојимо се да ће последице Болоњске реформе имати за укупни
друштвени систем далекосежне посљедице. Нисам се присјетио у том контексту
случајно Фихтеа јер је он одредио задатак и мисију модерног универзитета као
установе која треба како он рече, да буде „огњиште новог живота по мјери
човјека, његове слободе и достојанства“. Од многих аутора Фихте је био често
погрешно схваћен нарочито његово дјело, „Говор“, у коме велича њемачку нацију.
Дубље анализирајући укупно Фихтеово стваралаштво такав
утисак је
неутемељен. Нажалост ради бољег увида у његов стваралачки опус на овим
просторима иде и сазнање да је он активно превођен тек након завршетка 2.
Свјетског рата. И то је један од разлога недовољног познавања овог великог
мислиоца. Са Контом је Фихте зачетник развоја републиканизма у Њемачкој
класичној филозофији. Они су допринијели бољем разумијевању многих
специфичних аспеката републиканске традиције у модерној Њемачкој политичкој
култури.
Фихтеова практична филозофија је централни дио његовог учеса чији утицај и
данас је наглашено присутан на укупну филозофску мисао. Стога су Фихтеове
идеје живе, а они којима је стало до критичког мишљења у сагледавању наше
стварности његово стваралашво виће им од непроцјењиве користи. Доста је дао и
за васпитно-образовно подручје посебно његов „Дедуктивни план“.
Друштвени живототоци иду различитим, често непредвидивим путањама. На
сцени је помодарство вредновати примат жене. За аргументацију вас нико не
пита. Ваљда је исправно, сви смо на сцени без полног фаворизовња. Навиру ми и
оне друге мисли сада овом времену и условима непримјерени, Николе Тесле,
прије сто година гдје је упозоравао да је повећана тенденција жена да засјене
мушкост ништа друго до кретање цивилизације у пропадање. Слично је
размишљао и ректор Харвард универзитета и због тога изгубио позицију. Значи,
живимо у времену у којима су вредности женског поимања преовлађујућа, имају
примат. Дјеца су важнија од људи, сигурност има предност над ризиком, разум и
логика подређени су осјећању и сензибилитету. Удобност, лагодан живот,
уживање надређени су идеји о напору и стрпљењу да се нешто постигне. Овакве
релације зачуђујући прихватили су мушкарци више него жене. Замислите кад
феминизам постаје борба за равноправност.
Добро, хајдемо и то прихватити али како објаснити ђацима и студентима зашто у
номенклатури занимања нема зидарки, аутомеханичарки,
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машинбраварки. Значи нема жена у сфери тежих занимања, забога откуда писцу
ових редака толико дрскости да их види у „неприродним“ занимањима. На
америчким универзитетима је више студентица од студената, а предвиђа се да ће
тај однос у будућности бити већи. Тако је и код нас. Изгледа да мушки мозгови
нису довољно добри да буду фармацеути, психолози, историчари умјетности,
филозофи....
Посјетимо ли било коју културну манифестацију видјећемо много више жена.
Све више мушкараца нарочито у Америци, користи породиљско отсуство
чувајући новорођенчад. Једино је остало нерасвијетљено зашто се мушкарци
повлаче са сцене тамо гдје број жена перманентно расте. Ово је можда право
питање за стручњаке социјалне психологије. Ова прича о неравноправности жена
деценијама траје. За то вријеме села су нам опустјела јер нема омладине у њима.
Више тамо недостају дјевојке од мушкараца. Рађе у граду куварица, чистачица са
подстанарским статусом него у селу задовољна и збринута домаћица. Мада ово
питање нема много тангентних тачака са темом образовања, али са темом
васпитања има свакако. Ваљда ову убачену синтагму једнакости међу половима
треба ставити у контекст са ријечи доступности.
Зато, па тиме рјешавамо гордијев чвор јер ако је свима без обзира на пол све
доступно онда је питање престижа, захтјева, ставова разних међународних
фактора и комисија усмјерена на: бори се или избори се. Та, по мени вјештачка
подјела о подређености и надређености, равноправности и неравноправности
више је нанијела невоље него добра. Овдје се не ради о еманципацији жене јер је
то културолошки и цивилизацијски процес. Театар који гледамо и слике које
пролазе све мање у цивилизованом друштву имају присталице јер равноправност
са педагошког аспекта има идентично значење што потврђује и принцип
поштовања личности.
Ова проблематика често изазива расправе и у школама. Њој треба у разјашњењу
прићи реласирајуће јер у себи носи доста наметнутог вјештачког и непотребног.
Ово тим прије што се у том, нама припадајућем и неподцјењеном, корпусу налазе
нама најмилије мајке, сестре, кћерке, супруге, баке. Чини ми се да је ипак
проблем у смјеру којим корача цјелокупна цивилизација. Не могу са сигурношћу,
предвидјети исходе тога пута, али сам непоколебљив у једном да ће све бити
другачије.
Ако ништа друго ово моје за ово вријеме дивергентно размишљање има сигурно
добронамјерну васпитну поруку усмјерену у правцу непотребних подјела често
вјештачких. Можда ће из овога проистећи неки докторат који ће расвијетлити ово
мистично подручје.
Своју енергију људски рад мора усмјеравати тамо гдје ће му она за узврат
вратити бољим и љепшим животним условима и животу у цјелини. Када смо се
напријед дотакли термина носталгије закључили смо да је она у свима нама
присутна са различитим интензитетом. Присјетих се размишљања и
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сањарења једног од наших највећих научника Михајла Пупина па подстакнут
што и сам туда често пролазим према мом родном Сечњу које није удаљено пуно
од његовог Идвора. До краја живота овај научник здушно је бринуо о идворским
оградама, алејама дрвећа испред кућа, бунарима, сањајући најљепше снове о
свом селу.
Није ми намјера описивање и сањарење великог научника о његовом Идвору
него што наши ученици о том генију готово ништа не знају и не само о њему него
и Тесли, Миланковићу, Дучићу... Цјелокупан животопис Михајла Пупина код нас
је преведен под насловом „Од пашњака до научника“ и исти је награђен
Пулицеровом наградом представљајући љриљантан документ о животном путу
сиромашног војвођанског деришта. Постао је члан Америчке академије наука,
оснивач НАСА, професор на Колубија универзитету, лични пријатељ америчког
предсједника Вилсона, ненадмашни доброчинитељ. Помагао је ђаке, умјетнике,
сирочад, настрадале у поплавама и земљотресима, универзитете, манастире и
цркве. Многи легати у Београду су остали од њега као што су дјела Паје
Јовановића и Уроша Предића, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“
и друго. Дао је немјерљив допринос Париској мировној конференцији. Као
почасни конзул Краљевине Србије учествовао је у стварању дипломатских
односа Србије и САД. Праа је и велика срећа колико мнгоструке димензије
богате Пупинове биографије пружају могућности младим генерацијама да нешто
више науче о својој прошлости и свом идентитету.
Још је већа несрећа што се то мало или никако не користи. У Идвору постоји
његова поставка која је препуштена зубу времена неодољиво и тужно
пропадајући. Са разлогом се можемо запитати боже, је ли ово оно мјесто које је
Пупин сањао какво треба да буде. Идвор и његови садржаји опстају захваљујући
локалној заједници иако је ово мало мјесто на свега шездесетак километара од
Београда, и за културу надлежних институција исто толико удаљености, можда и
даље ко ће знати.
Надамо се да ће и за културу бити боље кад се изгради Београд на води за који
јавно мњење каже да је то антибеоградски пројекат. Зачињен торњем који ће
надвисити и бацити сенку на Побједника на Калемегдану који симболизује
побједу кад два царства отоманским и аустроугарским. Свакако да нико није
против модерних архитектонских рјешња али оних превасходно који се уклапају
у стро ткиво града. Оно што је поразно и високошколске институције посебно
Архитектонски и Правни факултет са својим интелектуалним потенцијалима не
реагију, а зарад професије то би морали чинити. Нико није против градње али
оне која неће довести у питање постојеће вриједности и обиљежја града. Можда
ће ову грашевинску ујдурму спријечити грађани Београда ако ништа због љубави
према свом граду. Могуће да је најефикасније рјешење за санацију оваквих
добара као што је Пупинова поставка у Идвору наплата заборављених или
безобразно
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неплаћених пореза од многобројних тајкун а за које ових дана економски
аналитичари израчунаше да дугују земљи Србији преко једне милијарде долара.
Мало ли је и зашто.
Враћајући се поново на неуралгично подручје универзалних вриједности да ли
смо их и колико напустили. Шта се то дешава са, можемо комотно рећи, општим
цивилизацијским добром. Можда је интересантно поставити питање при
одређивању тих вриједности како се до њих долази или се пак намећу или нуде.
Присјетих се великог руског редитеља Андреја Кончаловског који једном
приликом изјави да европске вриједности нису универзалне. Образлажући ово
наглашава да европска врста није најбоља и није универзална. Он наводи да
демократија у сиромашним земљама доноси хаос и диктатурум, а у богатим
земљама просперитет.
У сиромашн им земљама она је катастрофа рецимо у Ираку и Сјеверној Африци.
У трагању за истинским вриједностима добро је што свако не иде истим путем.
Поготово сада када је евроцентризам на издисају наглашава велики Кончаловски.
Да европске вриједности нису универзалне јер појам слобода као вриједност у
Кини не значи много и тамо је не можете европски објашњавати. Конфучијевска
филозофија не размишља на тај начин. Она размишља о дужностима не о
правима. Наивно је мислити да ће амерички сан цветати. То је смијешно.
Политички филозоф Вацвал Клаје, чешки предсједник, или Саразин предсједник
њемачке банке једном изјави да је Њемачка аутодеструктивна, били су
евроскептици морали су бити смијењени.
У том контексту српски политички филозоф Драгољуб Којчић у једном
надахнутом осврту говорио је о повратку идентитету. Он за идентитет каже да је
активна категорија, образац односа према свијету односно норма која настоји да
се оствари. Његова форма најбоље се открива између затеченог и задатог, између
чињеница и пројекција у њиховом активном интеракцијском односу. Промјене
кроз те односе и прилагођавање структури свијета у новим околностима имају и
задатак да се сачувају темељне вриједносне детерминанте без којих идентитет не
би могао функционисати.
Истрајавање бића у свијету истовремено је процес самоодређивања. Природа од
нас очекује стрпљиву и проницљиву радозналост, питања логику, саборци и
непријатељи храброст. Подсјећајући се на глобализам из свих аспеката и његове
намјере Којчић једном метафорично изнесе мисао да је Космополис као огледало
у коме увијек у једном дијелу слике видимо и сопствени лик.
Тамо гдје не угледамо и себе, не постоји ништа осим варљивих сенки и
заводљивог ништавила. И овом мисли поменути аутор не заборавља снагу и
потребу за идентитетом. Заједница истинско постојање може остварити само
кроз демократију. Генерације које не доживе идентитетни колапс има право да
рачуна на демократски процесуирану вољу слободних грађана. Данас је борба за
демократију борба за очување заједнице. Антрополошки, социолошки и
филозофски приступ у очувању самобитности пред сваког од
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нас поставља питања: Ко си? Шта си? Куда идеш? То су наша и индивидуална и
колективна полазишта. На тим темељима и појединац и заједница требају да
функционишу.
Приликом посјете предсједнка удружења наставника Европске уније Силвана
Марсеља Србији изнесена је потреба европских вриједности у српским клупама.
Снага те уније огледа се у његовој интеционалности гдје се несметано могу
размјењивати искуства и идеје. Та асоцијација промовише толеранцију и
европске вриједности у образовању као и адаптацији образовног система
потребама друштва. Очекује се да и српско удружење постане члан те педагошке
породице.
Високи гост је изнио податак из своје земље Италије да тамо реформе школства
нису честе, да ученици тамо не бјеже са наставе. Дисциплина код њихових
ученика је добра и да спорадично искрсне по неки инцидент што није случај на
нашим просторима.
За превладавање тешкоћа у нашем образовном систему добро је што су власти у
Србији донијеле Правилник о организацији цјелодневне наставе и продуженог
боравка.
Такође, активност која сње води око смањења администрације у овој области је
позитиван тренд. Прегломазни извјештаји и писања која немају форму
унапређења процеса не требају се толико ни писати, јер оно што многи не читају
не треба ни писати. Концизност и прегледност требају бити обиљежја школске
администрације. На простору Војводине од ове школске године уведено је
сексуално васпитање што сматрамо да је корак даље у укупном просвјећивању и
правилном развоју младих. Такође примјена Националног оквира курикулума је
велоики искорак као синхронизоване обуке у трансформацији постојеће школе.
На тај начин школа постаје друга породица у којој ће се сваки ученик добро
осјећати, бити емпатичан, у којој ће различитост бити предност а не мана. У тој и
тако организованој одјељенској заједници сви проблеми ће се рјешавати у
позитивној клими и квалитетним интерактивним односима свих субјеката
васпитно-образовног процеса.
Циљ је да све евентуалне анксиозности и страхове код дјеце отклонимо било да
су његов узрок породица, социјална средина или школа. Ученик и у породици и у
школи треба да се осјећа пријатно, задовољно, заштићено, срећно, чиме се
искључују страхови и ствара солидна основа за њихов несметан правилан развој.
Свкако да би то постигли етиолошки квалитетно морамо утврдити узроке страха
или анксиозност и стручним активностима поменуте одстрањивати. Са разлогом
се постављају очекивана питања типа: Шта чека дјецу кад уђу у учионицу? Да
ли их очекује модерно градиво или архаичне технике учења и оцјењивања.
Искрено, дјечије дружење и намргођени наставници и радни стереотипи. Да ли
их тамо очекују заинтересовани и брижни наставници или
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незаинтересовани предавачи. Кључ рјешења је у добром наставнику који поред
солидне стручности мора имати квалитетну дидактичко-методичку димензију као
и прилагођавање потребама ученика. Сараднички модел васпитања треба да
заживи у образовном процесу јер је улога и заинтересованост родитеља од
великог значаја за успјех ученика. Но, запажено је од стручних људи ове области
да у васпитно-образовном процесу доминирају преобимно и застарјело градиво,
незаинтересованост наставника превазиђене методе наставе, услед чега наши
ученици нису конкурентни вршњацима из Европе и свијета. Превелике задаће и
лоше представљање и доживљавање себе као стручњака од стране наставника
као напримјер „ја сам математичар“, а не „наставник математике“ упућују да су
то непожељне активности. Јер нити ће ученик са преобимним задацима, нити
наставник који себе превасходно не доживљава као педагог, неће допринијети
квалитетнијем учењу, а ни наставном процесу у цјелини.
Увијек се мора ако желимо квалитетну школу и добру наставу водити рачуна о
квалитету, мотивацији, оцјењивању, технологији учења и односу наставника
према ученицима. У свијету па и код нас постоји сарадничка настава у чији
процес поред наставника укључени су и родитељи, психолози, терапеути,
спортски тренери, сарадници из здрав ствених институција, центара за социјални
рад, предшколских установа, савјетовалишта, полицијских станица, представника
локалне самоуправе. Нажалост овакав облик рада присутан је само онда кад се
деси неки жешћи ексцес у школи типа да се нападне или убије наставник,
настрада ученик кад је наглашено вршњачко насиље. Ефекти свих подузетих
квалиттних активности од увођења стандарда за наставне предмете и за
професију наставника као и стручно усавршавање наставника као обавеза и
поред тога не дају очекиване резултате. Ово и из разлога што школа дијели
судбину укупне друштвене заједнице.
Другим ријечима – какво друштво таква школа. Стално требамо подстицати
ученике да избјегавају конфликте, уважавају своје наставнике и разредне
другове. У том смислу за поздравити је што се у школама Србије проводи
„Програм позитивног понашања“. Апелујемо да би све мјере (казне) које се
изричу у школи требало да буду васпитне и да воде промјени понашања.
Награде и похвале најефикасније мијењају понашање ученика. Таквим
ученицима чије је понашања постало неприхватљиво рјешења морамо тражити
на релацији породица школа јер су оне и најпозваније, а истовремено и
најодговорније за таква стања. Казна никада нема васпитну функцију ако дијете
нема могућности да је ријеши својим позитивним понашањем основно је
педагошко опредјељење.
Нашим школама увијек треба да одзвања питање зашто, шта и како учимо. Да
нам је стално на дохват руке и ока школски календар сјећања тј. Пројекат развоја
информационог друштва за дигитализацију грађе и имплементацију. Ту се
ученици упућују на друге изворе знања. То је медијска употреба
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мноштва извора чија је ваљаност провјерена са научног аспекта. Тај календар би
имао позитивне последице кад би био масован, стално допуњаван, богаћен и
прошириван новим садржајима и што више коришћен у школама. Наставне
садржаје и програме морамо наслањати на концепт одрживог развоја. Ово из
разлога јер он тежи да задовољи потребе садашње генерације, а да истовремено
не доведе у питање способност будућих генерација да задовоље своје. Његов
предуслов је осмишљавање индустријских екосистема а све у интересу очувања
биосфере у којој бисмо могли љепше и угодније живјети.
Да би наставни процес текао по утврђеним педагошким правилима основна
претпоставка је успостављање дисциплине. Стручњаци износе као претпоставке
за то низ савјета од којих помињемо неке као што су:
а) добро се припремити за час,
б) никада не подизати глас,
в) бити непристрасан,
г) искристализовати правила понашања,
д) мотивисати ученике,
ђ) бити досљедан.
Овога се дотичемо из простог разлога што је дисциплина појмовно иманентна
свакој школи. Веома је тешко створити идеалну атмосферу за несметан рад на
часу. Наведени савјети су добри али сваки квалитетни и креативни наставник
има своје „тајне рецепте“ које користи у одређеним ситуацијама.
Озбиљне васпитно образовне институције морају имати планое препознавања
дјеце у ризику и њима испланирану конкретну помоћ. Ово тим прије што је у
последње вријеме примјећено осипање ученика из образовног система. Примјера
ради у Србији је школске 2011/12. Основним образовањем било обухваћено
95,25% генерације, а у први разрд исте школске године пошло је 92,60%
вршњака. Ромска популација је у катастрофалном стању јер основну школу на
вријеме не заврше 36,6%. Под највећим ризиком су ученици између петог и
шестог разреда гдје школу напушта 3,1%.
Истраживања показују да они који напуштају односно прекидају школовање
прије матурирања, теже налазе посао, склонији су делинквентним активностима
и лакше упадају у зачарани круг социјалне искључености.
Посебно мјесто за хитне промјене запажено је на подручје вјеронауке. Прије
свега из разлога што су поједини наставни садржаји за ученике постали
неразумљиви и нису примјерени узрасту дјеце са значајно смањеном
занимљивошћу. Овдје наставници траже квалитетније уџбенике и наставне
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планове, већи број часова, више обуке и да се ученици оцјењују бројчаним
оцјенама.
Интересантно је да се наставници опредјељују на заснивање сталног радног
односа. У току је измјена наставних планова и програма уџбеника.
Суштински сагледано у цјелости, просвјети је заиста потребна реформа и то
реформа у правцу смањења произвољности што би се можда најбоље постигло
ексерним тестовима знања. Тако би несметано могли награђивати добре
наставнике и утицати на лоше. За овакву реформу требало би и способности и
времена, али би она давала резултате чиме би просвета могла постати покретзач
укупних капацитета друшта. Ова идеја сматрамо да је исувише далека па нека се
ово схвати као идеја дугогодишњег просвјетног радника. У супротном бојим се
да ће се на просвету гледати као на потрошњу да не кажем на паразитску
групацију што би било погубно.
Можда и министри просвјете својим ауторитетом требају снажније реаговати.
Сматрамо да би то и било оствариво они би морали бити искусни педагози и
професори са значајним научним резултатима, међународним искуством и
великом храброшћу и харизмом. Данас у образовању је могуће да основци
остварују лоше резултате на тестовима или да је пролазност на факултетима код
појединих наставника једноцифрена. Нажалост, нико од њих нема ама баш
никакву одговорност.
Чињеница је да се овакви случајеви на западу
санкционишу отказима. Зато министар и мора и треба да се бави суштинским
проблемима, да уђе у њихову бит тражећи жењена исходишта.
Треба створити ткав амбијент у коме ће се преписивање у школи сматрати
нечасном радњом. Не заговарајући ни једног тренутка идеално у образовању
наших простора али би требало покушати да наша школа постане наше
национално благо. Вјероватно то сви у подсвијести желимо али нажалост на
остаривању тога циља мало истински радимо па и доприносимо. Ваљда због те
племените и часне жеље требало би први септембар прогласити даном свеопште
друштвене среће. Младост од трвог разреда до матураната помогнута
предшколарцима и студентима иде у освајање знања и напретка. Сви се истински
радујемо зато и нема разлога да им највише могуће и не помогнемо у тој жељи.
Јер на овај начин мијењамо постојеће структуре јер желимо да наш народ буде
васпитан, оспособљен да ради и привређује, буде вриједан, у доброј психолошкој
и интелектуалној кондицији спреман да све мијења набоље, да да све за своју
отаџбину. Како то кад се српски простори демографски празне, а та иста мало
захтјевна младост или одлази из земље или бесциљно и безнадежно тумара
живећи на рачун својих родитеља. Зато и јесте једино отаџбинско рјешење
улагање у системско образовање младих.
Ако ови простори не буду препознали те судбинске прилике онда ће мо и даље
имати суморну слику коју карактеришу млада гробља и старо становништво.
Алармирајући све факторе у држави против тге зле коби морамо тражити права
рјешења. Ваљда би нас на то морали опоменути и

119

наши највећи задужбинари дарујући своја имања школама и за стипендирање
најбољих ђака и студената. Данас их је све мање скоро никако. Бојимо се да се и
тај племенити, часнољубиви, светосавски обичај заборавио.
Са разлогом образовање би требало постати доминантна, општеприхваћена
политичка и друштвена тема. Многе земље у том опредјељењу отишле су доста
далеко. У науци и образовању појам кашњења је недопустив јер води у класично
заостајање. Правичнија расподјела буџета у корист образовања је најсигурније
уложен новац који се враћа увећан. Треба нам само мало више разума и жеље за
истинским напретком јер овакав однос према просвети не води нигдје. Велики
Герхард Гезман у свом дневнику записа како се може правично дијелити и у тој
правичности оосјетити потпуно задовољство:“Господине, испекао сам погачу.
Толико је нарасла да не могу сам да је поједем. Узми да би мени боље пријала, и
нека нас Бог благослови“.
Боже, да ли је икад неко тако благо и њежно изгладњелом човјеку понудио парче
хљеба? Катастрофална је чињеница да се на нашим просторима за науку издваја
свега о,23%, мање него прије двадесет година. Тражи се да Влада Србије тај
проценат подигне од 0,5-0,7% чији би се резултати веома брзо видјели. Зато нам
се и дешава што имамо експанзију младих докторанада, неискусних не из разлога
што имају предиспозиције да се баве науком него што немају посао. Резултати
тога је да научни ниво нових младих доктора који су прескочили магистратуру,
знатно нижи него раније. У публикацији „Докторске студије у Србији“ видљиво
је да тренутно у Србији има преко 14000 кандидата за будуће носиоце докторских
студија. Значи на милион становника долази 2000 докторанада што је дупло више
од европског просјека.
Интересантно је да број докторанада са приватних факултета је много нижи од
државних високошколских установа. Разлог овог великог броја доктората у
основи лежи у чињеници у социјалном приступу гдје готово сви истраживачки
тимови, па и они који за то немају капацитета добијају прилику да „производе“
докторе наука. Оваква поплава доктората наноси велику штету. Свака поплава
доноси штету, али бедем који страда од оваквих доктората је бедем њиховог
квалитета. Некада бројке нису пресудне већ да ли се ради о квалитету или не.
Мало је и више од тих бројки добрих доктората, а много и један једини лош, па
још и плагиран.
Добро осмишљен и организован рад као и оств арења у научној сфери требало би
послужити као солидна основа свију других дјелатности за садашњост и
будућност. И појам науке код нас је често поједностављен прагматичном
изведбеношћу што није добро услед чега сама наука губи у свом изборном
одређењу. Зато постоје у научној облсти свјетски критеријуми који отприлилке
гласе: ако се до два процента од онога што се ради у науци и развоју пласира у
производњу, постижу се такви финансијски ефекти који оправдавају сва улагања
у науку и развој. Многи стручњаци код нас сматрају да је увођење болоњске
идеје штетно утицало по развој науке на нашим
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просторима. Ту су се изгубиле магистарске студије које су биле онај значајни
корак када се њиме и улази у научно поље. Након тога стицањем доктората стичу
се све претпоставке да се бавимо науком и да у својој области пружимо неки
појединачни научни допринос.
Болоња продукује премладе и неискусне докторанде гдје их већина на те студије
иде зато што немају запослење а не што за то како смо раније нагласили имају
предиспозиције. Њихов ниво знања је доста низак. Са ума не смијемо заборавити
да се у свијету за науку издваја четири па и више процената националног дохотка
а ми 0,3 одсто друштвеног производа. Тај обим улагања, уколико желимо општи
напредак, у науку мора се хитно измијенити. Овај болоњски процес који говори
о хармонизацији стандарда у бисоком образовању прихватило је 47 земаља.
Ствари у високом образовању на нашим просторима из године у годину постају
све суморнији додатно опхрван корупцијом, плагијатима и лажним дипломама. За
то се окривљује „Болоња“ која саму себе не може бранити. Тражимо кривца
споља што је препознатљив домаћи фолклор. Значи није нам болоњски процес
крив за све што не ваља у високом образовању. А, руку на срце тога много тамо
не ваља. Често посежемо за критиком нечега што недовољно или никако не
знамо. Лако је рећи „Болоња“ не ваља. Много је теже упознати се о њој
детаљније, да не говоримо активирати се у њеној реализацији.
Многи мисле, неки студенти и професори, да се ништа не треба мијењати, биће
им боље. Очито су ти исти пробућени, затечени у својој укалупљености па им
свака промјена смета. Тешко је полемисати са оним који о томе имају негативан
став без ваљане аргументције. Суштина да „Болоња“ није крива за све лежи у
чињеници што исту у неким сегментима нисмо добро примијенили. Морамо ипак
знати да нас је болоњски процес подсјетио да је студент у центру процеса учења.
Овај процес надаље захтијева да професори раде са мањом групом студената.
Надаље садржај курсеба мора бити усклашен са јасним исходима учења и
мјерљивим компентенцијама свршених студената. Са том реформом обезбјеђен
је први прави систем обезбјеђења квалитета свих чинилаца у високом
образовању. Критике „Болоње“ очито су темељене на урођеним сумњама и
скромном знању. Улагање у образовање није луксуз већ улазница у извјеснију
будућност. Држава као налогодавац свих реформи па и образовне реформе мора
ићи императивном циљу да нам образовање постаје понос нације, наш бренд. У
поплави разних и многобројних одмана уложени новац се врћа уз велику добит
на задовољство цјелокупне друштвене заједнице. Ваљда то није спорно. То
сигурно није обмана јер имамо искуство многих земаља (Финска, Ј.Кореја).
Поразну слику у васпитно-образовној области употпуњују подаци да на
Планети Земљи више од 800 милиона људи је неписмено или полуписмено.
Међу њима је 70-75% жена. У Србији живи око 800.000 људи без потпуне
основне школе од чега 165000 без иједног дана школе. Да би се ова алармантна
слика промијенила или
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значајније ублажила мора се дјеловати истовремено у више праваца. Мора се
радити и на иницијалном образовању наставника и на њиховом усавршавању.
Дјеловати и у правцу шта значи бити писмен у друштву и колико је за ниже
узрасте дјеце значајно што родитељи раде. Педагошко становиште писмености
данас је доста измјењено. У савременој науци и оно подразумијева комбинацију
различитих социјално- културних-контекстуално-детерминисаних писмености из
чијег разлога и произилази више врста писмености.
Не робујући никаквим клишеима него креирајући динамични наставни простор
треба уводити бхез страха нове облике учења у наставном процесу. Зато и
поздрављамо један покушај презентације дебатног образовања на
универзитетима. Да не буде заблуде у појмовном одређењу и бркању појмова
дискусије и дебате. Дебата садржи:
- јасно дефинисану тему у форми тврдње, захтјева или политике око које се води
дебата. Она је фокусиранији дио од обичног разговора,
- у дебати морају бити супротстављене стране,
- у њој постоји јасно одређен временски оквир,
- заснована је на принципима логичког размишљања, аргументације и
убјеђивања.
Дебата доприноси:
- побољшању академских достигнућа,
- развоју аналитичких способности и критичког размишљања,
- развоју комуникацијских вјештина.
У овом смислу основне су у Европи разне асоцијације као што су Европски
универзитетски дебатни савјет. Постоје и међународне дебатне организације гдје
је члан и једних и других наша отворена комуникација. Многе научне студије
износе позхитиван утицај дебатног образовања на развој младих. Нарочито се
развијају логичко и критичко размишљање, комуникацијске вјештине као и
толеранција за другачија стајалишта. Она учи актере како се истражује и
припрема тема, анализира проблем и предлажу рјешења. Кроз њу се стичу
самопоуздање и сигурност у јавном наступу. И садржајно и као новину трба је
подржати јер очито је може само употпунити широко поље наставног метода у
настави учења. Као ни једно поље људске
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дјелатности област образов ања пружа пуну слободу сваком појединцу да дође
до изражаја поштујући утврђена правила. Ако је то тако, а засигурно јесте, онда
разне патолошке појаве на овом значајном друштвеном сегменту требају бити у
функцији несметаног образовног процеса. Јесмо ли на том плану учинили све да
до жељених појава не дође. Сигурно нисмо, зато нам се у последње вријеме као
никада раније и дешавају немиле и ружне појаве.
Средства информисања, јавно мњење, појединци свакодневно упозоравају на
појаву разних плагијата. Но, оно што је трагикомично нико за то није одговоран.
Нико не сноси последице срамног чина. Нико није надлежан. Они који су
позвани као носиоци те нечасне улоге реагују баш околико честито и људски
осјетљиво и са дозом стида пропорционално стицању оспорених диплома. На
сцени збуњујућа рашомонијада без праве реакције. Хајде онда да видимо какио
се то у другим земљама у сличним ситуацијама чини. Рије неки дан премијер
Румуније Виктор Понта након оптужбе за плагијат одрекао се титуле доктора
правних наука.
Сличне примјере имали смо и у другим европским земљама Француској,
Њемачкој, Великој Британији и др. Са сличним епилогом. Е, ми ту имамо своје
аршине, задебљали образ и одсуство критичности и морала. Уклапамо се у
опште сивило и одсуство елементарних људских вриједности. Поштен човјек да
у црну земљу пропадне. А, они ни да трепну. Узмимо за претпоставку да је све
измишљено. Зато се онда не процесуирају они који то тврде. Овако, јавности су
презентоване најгнусније прљавштине и на крају ником ништа. Тако ће се по
инерцији амнестирати носиоци најжешћих облика корупције, атентатори, убице.
Сије се неповјерење у народу и немоћи државе да те облике недозвољеног
понашања спријечи. Не смије се на тај начин урушавати институционални
друштвени систем. Које су поруке из свега овога послане младима. Сигурно не
праве. Забринимо се сви пред тим чином. Посебно академска заједница уколико
је уопште ово детектовала, због дуготрајног ћутања.
Такође висок степен моралне одговорности у оваквим случајевима носе и челни
људи просвјете, министри. Ово под условом да се не руководе у свом послу
познатом Нушићевом изреком: „Лакше је бити министар но берберин“.
Берберин, прво мора знати бријати, а друго мора пазити да кога не посијече, а
министар нити мора знати бријати нити мора пазити хоће ли кога посјећи, јер, и
ако посијече, није крив“. Ова Нушићева дивна мисао иде ваљда знатно раније
него када су титуле постале престижне. Како су нам титуле заиста постале
престижне, а и незнање многе научне радове па и докторате пишу „дух писци“.
Нажалост неки наши универзитети уводе у образовање нове методе брзог
докторирања за годину дана и елике базе података и испитаника за које би у
нормалним околностима требало много времена. Овом скандалозном чину када
се дода непотпуност комисија при одбрани рада добијамо нешто што
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нико нормалан ни у сну неби пожелио. Финале се осјећа у синтагми да је такав
рад напад на владу, државу или недај боже европски пут државе. Замислите
колико далеко идемо умјесто квалитетним приступом надлежних институција,
изгледа да их нема, ријешимо случајеве. Није поента у плагирању јер примјеном
прописа о плагирању многи докторати неби издржали провјере. Оно што иде до
бесмисла је безочно, без грама стида је што у свим овим нечасним работама је
коришћење положаја. Влада, премијер и скупштина не смију се бавити ничијим
научним радом јер по аутоматизму излазе из оквира својих надлежности да не
говоримо о другим стварима. За то треба да постоји мериторни механизам на
универзитету који ће без икакве помпе рјешавати ова питања. У противном и
даље ће се на образовање гледати као на могућност стицања диплома и разних
титула у сврху личног статуса и вишег друштвеног ранга без покрића. Све дотле
док се не ув еде ред у овој области биће нам овако, скандалозно. Уколико заиста
желимо да уђемо у породицу модерних држава за просвјету морамо издвојити
много више, али и увести много више одговорности у образовању. У супротном
имаћемо општи интелектуални морални и материјални јад и чемер. Сусједи нам
за науку издвјају преко један посто БДП а ми тричавих 0,3%. Не може декан
говорити о спорним докторатима у смислу непотпуног и неадекватног
коришћења литературе јер је то онда ништа друго до еуфемизам у плагирању.
Ово све одводи у једно друго неуралгично поље што се овим нечасним радњама
приклања и један број честитих људи из разних побуда најчешће
ситносопственичких. Давно је почело наше „гордо“ посртање. Одавно је
престало бити полагање испита интелектуално задовољство. Борба против
разних злоупотреба у друштву треба да се прошири и због оних честитих људи
који посрћу. Јер они својом памећу, стручношћу и интегритетом спречавају да
друштво крене у нежељеном правцу или у амбис. Њиховим посртањем посрће и
друштво у цјелини. Најгоре у свему је што једна извршна власт ставља себе у
улогу арбитра у вези са питањима шта је плагијат а шта није и које критеријуме
један рад треба да има за назив докторске дисертације. Ти покушаји од стране
правних институција били би одбачени као покушај неуставно-нелегалног
мијешања власти у сферу науке и теорије. На овај начин универзитетскоакадемска заједница била би подјармљена од стране извршне власти. Таква
оријентација је карактеристика тоталитарних система. Примарна фун кција
интелектуалаца је да пројектују идеална, најправеднија друштва, а не да се боре
за стварање услова слободе критичке јавности која ће бити ограничење
самовоље било које власти. Са правом се поставља питање да ли језгро наше
интелектуалне заједнице има довољно знања, способности, снаге и куражи да
наш образовни систем усмјери путу оздрављења и напретка. Очекивати је да ће
млади научници који квалитетно кореспондирају са најсавременијим научним
достигнућима знати да се одупру свему ономе што подрива и нарушава
аутономију научно-теоретског рада. Тако ће бити спријечено нежељено
самопонижење академске заједнице.
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Преписивање је узело толико маха да се може говорити о једној врсти социопатолошке појаве. Ако се већ преписује онда бар да преписујемо од најбољих, а
не од неуспјешних. И многе законе из просветне области преписујемо, али гле
чуда од неуспјешних. Која је ту сврха. Поготову ако се ради о законима у овој
области. Не могу се одређени уџбеници ограничавати на одређени број страна да
се прије тога није урадила ревизија наставних програма. Тако се гради кров, а
темеља нигдје нема. Или да уџбеник у првој години своје примјене мора освојити
15% тржишта. На тај начин се спутавају сви иновативни трендови у педагошкој
науци и отупљује њена креативност. Такође забрана промјене уџбеника за
најмање четири године чиме се искрено спречава улагање енергије, знања и
новца у нове пројекте. Ово води само популистичкој заштити родитеља. Нико у
школи, у то смо сигурни, не мијења уџбеник радо већ само онда када му нови
доноси унапређење у натавном процесу. Овакве процедуре које имају
отшкринута врата за манипулацију у старту треба осујетити.
У циљу спречавања плагијата неке високошколске установе донијеле су
Правилник о понашању студената и запослених и Правилник о академској
честитости. Али та општа начела треба преточити у праксу. Ваљда би се
академска честитост требала подразумијевати. Нисмо ваљда дошли дотле да
наше укупно понашање покривамо сијасетом правних аката како би себе лично и
колективно на тај начин амнестирали од одговорности.
Знам доста земаља у којима је обичајно право доминантно. Ваљда свака правна
норма мора имати правну логику и правну етику. Е, друго је то што се наш
човјек по доношењу неког правног прописа одмах усредсреди како да га изигра.
Сигурно би било боље да ту енергију коју трошимо на доношење иних
правилника о кодексу понашања запослених у високошколским установама
усредоточимо на чињенице типа:Ко нам уписује наставничке факултете или
боље рећи како се улази у васпитно-образовни процес. Које ту критерије једна
земља треба да изгрфади. Све афере у овој области остају углавном без
квалитетних санкција. Изнаћи могућности како афирмисати позив просветног
радника. Зато прва степеница и лежи како и који су критерији за улазак међу
студентску омладину. Онда у таквим околностима и академска честитост би се
подразумијевла јер у противном они који је нарушавају сами себе би трајно
елиминисали из овог комплексног процеса. Није без разлога професија
просветара од давнина била под посебном присмотром јавног мњења.
Како смо доста пажње, не без разлога, посветили педагошкој теорији и пракси и
обликовању младих људи што је и основни педагошки задатак покушаћемо сада
из угла психолошке науке кратко одсликати васпитно-образовни процес, младе у
њему као и друге чиниоце тог истог процеса.
Веома је значајно, пошто је наше школство бременито, како ријешити многе
конфликте који се дешавају у том процесу. Пођимо од познате поруке: „Важније
је знати како ствари поправити, него ко је крив“. Конфликти су
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отворени или латентни сукоб између двије или више особа које имају различите
интересе и изражена неслагања око реализације одређених циљева и активности.
Како се људи рзликују по вјери, нацији, знању, погледу на одређене појаве,
разним укусима, психолошким карактеристикама, тренутним потребама,
настојањима, жељама онда у тој шароликости конфликти су очекиване појаве.
Оријентисани да постанемо демократско друштво у изворном смислу нужно је и
младу генерацију учити како да поступа у конфликтним ситуацијама. О томе се
недовољно учи у нашим школама. Да би наставник могао успјешно рјешавати
конфликте код ученика морао би и сам познавати структуру и природу конфликта
као и педагошке поступке за обуку ученика за рјешавање конфликата. Општа
подјела конфликта разврстава се на:
а) унутрашње конфликте,
б) вршњачке конфликте,
в) конфликти на релацији наставник ученик,
г) конфликт у породици,
д) конфликт са странцима.
Унутрашњи конфликти су они гдје особа сама са собом има проблема, а којих
најчешће није ни свјесна. Те конфликте рјешавамо уз створене претпоставке:
познавања својих унутрашњих конфликата; одашиљање негативних сигнала;
разрјешавање умјесто продубљивања конфликата; како поћи од себе; вредновање
рјешавања конфликата и помоћ другима.
Када ученика из угла жртве преведемо у угао актера сигурно смо остварили
највећи циљ педагошке комуникације. Свој допринос у рјешавању конфликта
ученик може сагледати тек у фази вредновања.
Вршњачки конфликт натаје услед неадекватне вршњачке комуникације. Најчешћи
им је узрок што млади вреднују себе и свијет око себе на индивидуално различит
начин. Да би у конфликту особа кренула ка разрјешавању, потребно је прво да
крене од себе, а затим да се упита о потребама и осјећајима друге стране.
Конфликти на релацији ученик наставник представљају крупнији проблем него
што је то педагошка теорија до сада проучила. Запиштајмо се само колико је
ученика напустило школу због конфликта са наставником или колико је
демотивације и педагошке штете оств арено овим конфликтима. Узроци су
везани и за нставника и за ученике, а и начин њиховог рјешавања треба да уче
обадвије стране, најчешћи узроци овог конфликта су: ауторитарност;
некомуникативност; дисциплиновање ученика; девалвација улоге наставника од
стране ученика; привилеговање појединих ученика;
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досадан предавач; емоционална импулсивност наставника; моралисање и
неповјерење наставника. Конфликти по овом основу могу се превазићи
одговарајућом педагошком комуникацијом, подјелом одговорности, мотивисањем
ученика, усаглашавањем циљева и интерактивним учењем.
Конфликти у породици б езмало нису мимоишли готово ни једну породицу. Неки
су добри јер разрјешавају тензију која се временом акумулира. Пошто је
породица битан сегмент друштва нужно је знати који су конфликти
најфреквентнији, најопаснији и најразорнији за породицу, и како их ријешити.
Они се у правилу преносе и на школу и утичу на успјех и понашање ученика.
Уколико ученици у школи науче вјештине рјешавања конфликата своје знање ће
пренијети у породицу и допринијети њеној стбилности. Најчешћи конфликти у
породици односе се на: контрола од стране родитеља; сукоб међу родитељима;
слаба интеракција; алкохолизам и наркотици; сиромаштво и обиље;
малограшанштина.
Конфликти са странцима не преферирају на грађане друге државе, него све оне
који не припадају групи одређеног идентитета. И ова врста конфлита директно
се преноси на школу. Ученици који су у делинквентној групи у сталном сукобу
са другим групама, свој стил понашања доносе у школу као начин рјешавања
сукоба и проблема. Сукоб са странцима може бити когнитиван, емоционални и
физички. Класификација сукоба са странцима очитава се у облику:
адолесцентске уличне борбе; вандализма и осветничких похода. Конфликте
освете наставник рјешава на тај начин што ће се у старту солидарисати са групом
која припрема освету, повести расправу о могућим исходима и анализирати
посљедице. Затим трансферише освету на педагошку комуникацију тражећи
рјешења да до освете не дође.
Овдје су дате елементарне основе увода у педагошку комуникацију којом се
рјешавају конфликти. Људи живећи у групи требају очекиати конфликте па је
зато и нужно познавање њихових квалитетних рјешења. Школа би морала у том
правцу бити значајан фактор у њиховом рјешавању али и сузбијању. Савремена
школа треба да узме све аспекте живота и рада ученика како би допринијела
њиховом оптималном развоју. Све што се дешава дјеци у школи и изван ње има
снажан утицај како на њихово учење тако напреак и развој у цјелости. Обавеза је
наставника да зна елементарна обиљежја о врсти конфликата, како би својим
ученицима квалитетно помогао у њиховом лакшем превазилажењу. Да се неби
отишло у опсно поље реаговања и ученици требају знати рјешавати конфликте,
уживати у вербалном сукобљавању, уважавати експресију емоција својих
вршњака и контролисати властите емоције и понашање.
Да савремени
педагошки токови значе напредак у теорији и пракси овог сложеног процеса
потврђује и постојање низа специфичних принципа којих се треба придржавати у
сложеним ситуацијама па и рјешавања конфликата који наступе у школи. Поред
принципа алтруизма и емпатије, принципа повјерења, поштовања личности,
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емоционалне уравнотежености, објективности и ангажованости истиче се
принцип ненасилне комуникације. Баш управо тај принцип везан са проблемом
конфликата и има своје централно упориште у учењу младих у наставном
процесу да знају слушати другог, свакако не ћутећи. У том смислу никада и ни
једној дискусији не треба приступати као побједу и поразу. Како насилна
комуникација у својој основи има:
- борбу за статус,
- потребу за доминацијом,
- борба за моћ.
У школи за ненасилну комуникацију треба обезбиједити:
- равноправан статус ученицима како у групи тако у односу са наставником као и
ангажовања у учењу,
- сваком ученику дати шансу да буде вођа и буде вођен, а потребу за доминацијом
компензовати задовољавањем самопоштовања,
- потребу ученика за моћи задовољити демократским учешћем у раду и
одлучивању уз адекватну подјелу улога и обавеза.
Тај принцип у школама се препознаје на два нивоа:
- нивоу обуке ученика за ненасилну комуникацију,
- за промјене школских односа када обезбјеђују ученику да проводи ненасилну
комуникацију у школи.
Нови начин живљења носи у себи комплексне тјескобе организма који захтијева
његово оздрављење. Посезање за разним облицима психотерапеутских помоћи не
да је пуна предрасуда него је постала пожељан облик лијечничког третмана. Тако
се повећањем оних којима је психотерапеутска и психолошка помоћ неопходна
сваким даном је све већа али им здравствени систем то није у прилици често
помоћи. Због тога морамо схватити да је право на психотерапију дио
универзалног људског права на лијечење.
У том циљу и психотерапеути и грађани требају извршити снажан притисак како
би психотерапија као облик здравствене помоћи онима којима је неопходна била
увршћена у постојећи здравствени и социјални систем. Такође притајење због
мржње присутан како у школама тамо јавном животу као наоко безазлена
васпитна педагошка и психолошка појава може бити веома опасна и штетна по
друштвену заједницу. Ово тим прије што су на
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овим просторима многа права и даље угрожена као што су људска, економска,
радна и др. Такво стање ствара тензије, агресивност, појачану мржњу према
свакој различитости. Нико умјесто нас самих неће ријешити тај проблем. Уколико
се такво стање благовремено не ријеши исто прераста у неку од облика насиља са
тежим друштвеним посљедицама. За поздравити је у том правцу ангажовање
многих међународних организација које су препознале озбиљност сличних
појава и потребу да се исте квалитетно рјешавају. У том правцу је и АЈДАХО
установљен међународни дан против хомофобије и трасфобије. Одговорност
одраслих у правилној изграђености “ЈА“ код младих је велика. Изградња
идентитета је да се идентификујемо, поистовјетимо са неким. Поштоване особе
за младе су без већих препрека оне са којима се они најлакше идентификују.
Узори дјеце и младих у многоме се разликују од узора одраслих. Млада особа је
чсто незадовољна собом и фантазира о томе да побјегне од себе намјеравајући да
постане неко други. Учење по моделу је моћно јер ту особа преузима оно
понашање које доводи до успјеха повећавајући самим тим вјероватноћу да ће и
она сама бити успјешна.
Из тих разлога добро је имати узора рефлектујући његове особине код себе.
Знамо да побједници опонашају, а губитници завиде. Сналажљивост као
психолошку особину требамо његовати код школске популције. Она је у
комплементарном односу са појмом интелигенције јер одсликавају способност
појединца да у новим ситуацијама реагује на оптималан начин који је најбољи за
одређену особу. Они који се снађу пролазе боље од оних који се нису снашли.
Има и оних који су веома интелигентни и не посежу за радњама које би их
водиле успјеху јер имају у том случају ситуацију да не желе да се понашају
супротно властитим вриједностима и моралним нормама. Смањена
сналажљивост је чсто узрокована што не гледамо искључиво своје интересе него
и интересе људи око нас. Наш друштвени поредак тако је устројен да они који се
држе правила у правилу су губитници, а да су „способни“ добитници. Треба ипак
успоставити оне истинске вриједности које афирмишу оно што је добро за
појединца, добро је за друштвену заједницу и обрнуто. Још једна интересантна
појава, па и код младих, је присутна. Подузетан човјек са својим идејама у старту
бива несхваћен и критикован од стране уже средине. Критика без самокритике
никада не даје жељене резултате.
Код нас се често критика доживљава као израз памети јер доказује критикујући
другога да од њега више зна. Претјераној склоности критиковању узрокује и моћ
песимизма „за људе склоне критиковању“, похваљивње других особа је
признавање да су други бољи.
То је позната логика зависти: ако је он бољи, ја сам гори. Уколико се сусретнемо
са неком појавом која је неправедна, негативна и латетна и желимо да је
промијенимо иницијално је битно да утврдимо да ли је та појава уопште
промјенљива. У супротном покушаћемо мијењати оно што је
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непромјењљиво. Особа која у себи носи негативно понашање треба се
расвијетлити шта су узроци таквог понашања и ко је одговоран за њено такво
понашање. Одрастао човјек је у правилу одговоран за своје поступке.
Малољетниково неприхватљиво понашање није само ствар њега самог већ и
других фактора који имају утицај на његов развој прев асходно породица, школа,
социјална средина, мас медији и др. Можемо утицати да други промијени своје
понашање, али је на особи да ли ће наше сугестије прихватити или одбити. На
тај начин улазимо у зону преговарања и ненасилног рјешавања конфликата.
Изузетак су наша дјеца за чије смо понашање ми и законски одговорни. За
правилан развој дјеце битно је да нису сама са собом него у квалитетној
интеракцији са онима који су им емоционално блиски. Одрастао човјек, супротно
дјеци, може да ужива у самоћи. Људи се најпријатније осјећају међу људима и
због чињенице што су то превасходно социјална бића. Они људи који немају
времена за себе у суштини троше вријеме на оно што им се у том тренутку чини
много важнијим. Многи људи се квалитетно одмарају управо онда када су сами.
Некада људску креативност продукује самоћа фреквенцијом разних асоцијација и
идеја. Највећа добит самоће за сваког човјека је сређивање властитих мисли,
доношење закључака, одлука, постављених циљева и добрих планова које треба
остварити. Зато за одрасле особе важно је некад бити сам.
Далај лама је изнио становиште да сваки човјек дневно треба да буде сам у
врменском интервалу од око 20 минута. У људским односима и различитим
комуникацијама имамо и једну врсту односа као грабљивица или предатора
према плијену. Један човјек према другом понекад се осјећа као предатор према
сопственом плијену. То је стање кад се други људи осјећају као предмети,
објекти. На срећу ови случајеви су ријетки јер већина људи саосјећа патње и
невоље других људи чинећи све да је човјек човјеку човјек. Мада ријетки њихове
особине да у другим људима виде само плијен, поступајући нечовјечно,
насилнички, гдје их жртва уопште не интересује и интерес за жртву престаје чим
се дође до плијена више но забрињавају. Ово тим прије што неки од облика овог
понашања присутан је и у школама у смислу узимања ученичких телефона,
изнуде новца од стране насилничких тинејџера, педофиличари, сексуални
настраници и др. Некада предатор иде толико далеко да убије своју жртву.
Најефикаснији начин смањења предатора је да се код дјеце развије саосјећање са
другим људима као и са животињама. У комуникацији са другом особом некада
човјек има осјећај великог умора и исцрпљености. Они се дешавају кад нам
саговорник прича о свом животу надугачко и нашироко тражећи од саговорника
потајну пажњу и концентрацију. Тај човјек није свјестан да његовог саговорника
та тема не занима. Саговорник таквој особи постаје жртва и одговорна је што је
дозволила да јој неувиђавна особа „ пије енергију“. Трпљење таквих
комуникација не треба дозволити. Људи без емпатије има много и од њих се
треба заштитити. Када особа научи и схвати да каже „не“ захтијевајући
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нешто од других, онда сигурно излази из улоге жртве. Када неко пати код других
људи то изазива различите емоционалне реакције као што су саосјећање,
равнодушност, задовољство. Ако је по нама човјек који пати са врлинама ми ће
мо саосјећати, ако је исти за нас неважан бићемо равнодушни, а уколико тог
истог човјека презиремо онда ће се према његовој патњи изражавати чак и
задовољство. Код омладине треба развијати саосјећање са људима чија су
исходишта у човјечности, честитости, хуманости, човјекољубљу. Ријетки су
људи који о себи не мисле да су добри људи. Степен саосјећајности са другима
поезан је са степеном поистовећивања са њима. Што више у другима видимо
себе то више са њима саосјећамо. Да би се једна заједница одбранила споља у
њој се појачава унутрашња кохезија, честе солидарности чланова из чије
припадности израста дужност да се помогне. Да би нечија идентификација и
саосјећајност били у функционалној акцији морају се имати двије претпоставке,
да особа себе не доживљава као жртву и да особа процјењује да је у стању да
пружи помоћ. Недавне поплаве испољиле су висок степен солидарности и
помоћи. Омладину трба правилно васпитавати о функцији и улози новца. За
новац можемо задовољити многе наше потребе, али и испунити многе жеље. Но,
не можемо купити све. За њега можемо купити сат али не и вријеме, можемо
купити књигу али не и знање, можемо купити лијек али не и здравље.
Испуњењем жеља осјећамо задовољство и срећу. У томе је велика моћ новца.
Уколико се не контролишу жеље појединац врло брзо остаје без новца.
Управљање новцем могуће је једино под условом када смо овладали вјештином
управљања жељама. Вјештина управљања жељама је како поднијети осујећеност
жеље. Уживати у њеном остварењу учи се још у дјетињству. Мало дијете има
жеље али нема моћ да их испуни. Они родитељи који морају да испуне сваку
жељу свог дјетета никада неће научити своје дијете да обузда своје жеље. У
одрастању такво дијете неће моћи себе да контролише. Слично је и са
сиромашном дјецом. Јер, да би једно дијете научило да управља својим жељама
неопходно му је искуство. Контролу својих жеља најбоље науче она дјеца коју
родитељи уче скромности и штедљивости. Зато је добро да дјеца имају свој
џепарац како би научили управљати својим новцем и својим ћељама. Тешке
задатке стављамо пред дјецу, често нерјешиве. Замислите шта се све и какве
турбуленције јављају у малој главици када дође до развода његових родитеља.
Оно је својим постанком и одрастањем емотивно везано за оба родитеља. При
разводу жели да сачува и маму и тату стварајући некакву довструку лојалност
која га немилосрдно черечи. Кад партнери у свом болу забораве да су родитељи
несвјесно у тешке породичне игре уводе и дјецу тражећи од њих нејаких у
сваком погледу да се приклоне једној зараћеној страни. Ту толико одрасли иду
далеко да уцјењују недужно дијете различитим условљавањима. То тровање
односа у таквим породичним околностима нажалост у први план ставља
родитеље не дјецу и њихов правилан развој. А, када су токсична оба родитеља
онда дијете у свом одрастању пролази кроз непожељно отровно
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поље. Из тог разлога уколико се родитељи разводе нека то чине као одрасли
људи не као дјеца.
Правилно одрастање дјеце отежано је и честим двосмисленим порукама које им
свакодневно сервирају одрасли. Како су оне постале цивилизацијска тековина па
и нужност то од младих очекујемо да поред низа жељених особина посједују ту
социјалну вјештину читања двосмислених или скривених порука. Да би те
психолошке поруке знали читати морамо посједовати потребни сензибилитет у
комуникацији са различитим људима. На тај начин код дјеце се развијају
елементи социјалне и емоционалне интелигенције. Наука је дошла на становиште
да ове особине иако се могу научити ефикасније су када се стекну у дјетињству.
Зато је у њиховом одрастању важна игра у којој врви од скривених порука.
Сигурно је једно некада се до бистрине долази и преко збуљености. Родитељска
обавеза је да код своје дјеце и њиховог васпитања преовладају пријатна осјећања
прожета задовољством, срећом и радости јер та осјећања дјелују антистресно.
Оно што је непријатно у правилном одрастању дјеце ових простора је чињеница
да се наш колективни менталитет формирао у окружењу преживљавања и
немаштине прожете мноштвом непријатних осјећања. Зато су нам још
неопходнија пријатна осјећања која
требамо као одговорни родитељи
проналазити и у овако суморним околностима како би и стресних ситуација било
што мање. Комплексност породичних односа мора одговорити на многа питња.
Једно од њих је зашто вријешљмо највише оне које истовремено и највише
волимо. Највјероватније што у подсвијести мислимо да се она неће на нас
дугорочно наљутити.
Истовремено за разлику од најближих сродника, блиске пријатеље излажемо
такозваној пасивној агресији не угрожавајући однос са њима директним
негативним понашањем већ у виду оговарања и двосмислених коментара. У
васпитном процесу дјеце значајно је да им пружимо љубав и захтијевамо
дисциплину. Тако су се израдила три главна васпитна модела. Први модел говори
о избјегавању показивања љубави према дјеци. Та дјеца одрастају у хроничном
страху да ли их и колико воле родитељи. Овај начин васпитања ствара личност
чија су обиљежја самодисциплинованост, радиност, амбициозност. Он је био
нарочито заступљен у Војводини и познат је под називом „њемачко васпитање“.
Други модел усредсређује се на отворено показану љубав према дјеци који у
правилу води ка спречавању настанка неуротичне структуре личности. Тај модел
се често назива моделом љубави без дисциплине. Слабост му је презаштићеност
од стране родитеља која продукује зависност дјетета од самих родитеља. Трећи
модел и љубав и дисциплину подједнако се преферира. Родитељи примјеном
овог модела дјетету показују границе шта може а шта не повремено га тјерајући
на корисне а непријатне ствари из само једног разлога што га искрено воли.
Савремене породице нису у васпитном процесу заговорници провођења
такозваног вертикалног ауторитета већ хоризонталних равноправних односа. У
том окружењу дјеца не виде у родитељима ауторитет већ равноправне
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другаре. Такав амбијент одрастања за последицу и има кризу родитељског
ауторитета услед елиминисања позиције надређеног.
Кризи ауторитета допринијели су и појмовна одређења ауторитативности и
ауторитарности. Ауторитативан је онај човјек коме се ауторитет признаје.
Ауторитаран је она који сње слијепо подређује надређенима а истовремено од
подређених захтиејва такву слијепу послушност. Зато, не разликујући суштински
ова два појма, долази се да исти објашњавамо као однос феудалца и кмета, роба и
робовласника. Етимолошки једноставно преведено ауторитет има задатак
правилног подстицања и развоја дјетета. Но, млади све мање налазе своје
ауторитете како у породици, школи, социјалној средини и друштву у цјелини.
Неки теоретичари услед присутне „алергије“младих према ауторитету схватају
као модерни приступ изражен у обрисима неодговорног родитељства. Дилеме да
се однос родитеља и дјеце уређује законима и шароликом материјом која ће бити
у њима подијелила је ровност. Та материја не смије бити привилегија педагога и
психолога. Како направити толики заокрет код наших родитеља који морају
запоставити и властити културни образац. Ово је озбиљна материја чије
промашаје свако друштво па и наше скупо плаћа. Мултидисциплинарни приступ
ако ни због чега оно због сложености и вишеслојуности појма васпитања је
нужан.
Експериментисање овог процеса и надлежне законодавне материје је преузимање
великог ризика. Јер борбе за власт над васпитањем дјеце као планетарним
проблемом не смије бити, то ни једна земља није допустила.
Комплексност појма васпитања упозорава цјелокупну друштвену и академску
јавност да му у трансформацији која је неопходна приђе као општем добру и
универзалној вриједности. Исхитреност па и стручна надахнутост или тренутна
инспирисаност појединаца који се оглашавају у разним средствима информисања
не води правом рјешењу.
За претпоставку треба имати у овом тешком задатку жељу и однос државне
заједнице према овој задаћи. Уколико он буде као досадашњи однос према науци
и образовању у цјелости онда је сваки почетак идентичан завршетку. Носиоци
ове активности о томе морају водити рачуна. Зна се ко и појединачно и
колективно и институционално може овоме допринијети. Уколико реформа
образовања, као и многе реформе других друштвених области, буде ради реформе
онда је то један метафизички захв ат који и овако ровито стање гура у још већи
суноврат. Ваљда озбиљност једне државе превасходно и лежи у стању у
образовању и његовом мијењљњу и прилагођавању новим друштвеним
потребама у свијету. Само тим приступом можемо очекивати напредак у овој
темељно посрнулој људској дјелатности, зараслој у немаштини, неинвентивности
са превеликим ступњем тоталне незаинтересованости.
Довољно је објективно, стручно, аргументовано и крање одговорно сагледати
организацију образовања од предшколског, основношколског, средњег и
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високог образовања и утврдити да је то неодговарајуће стање коме требају
темељите промјене.
Нека озбиљни промашаји и организованост буду мотив најодговорнијим за
корјените промјене. Понављамо, образовање је најбоља банка, сигурно уложен
новац са најсигурнијим каматама који води у несметан развој једно друштво. То
сигурно није потрошња стављена под упитник чини ми се лоших ђака који се
свете овом обавезном и часном сегменту сваке државе. Криза образовања у себи
увијек носи и кризу идентитета и пормећај система вриједности. Свака
квалитетна промјена образовања у свом полазишту треба садржати хипотетичко
питање да наше образовање буде наш бренд. Ризично је да у општој какофонији
не чујемо оне које би морали чути.
На примјерима Финске и Јужне Кореје схватићемо шта је суштинска реформа па
и вриједност самог образовања. Другим ријечима видјећемо како је Финска у
Европи супериорна у образовној организацији и како јој је прије двије године
преузела примат на свјетској љествици Јужна Кореја.
Анализирајући Фински систем образов ања полазимо од њихових десет замисли
које треба добро разрадити као полазишта у образовању. Услед важности
фрагментарно их наводимо:
1.
Млади људи у Финској стичу квалитетно образовање. Разлике у успјеху
између појединих школа су мале. То се постиже уз разумне трошкове и уложени
труд.
2.
Није увијек било тако.
3.
Подучавање у Финској сматра се угледним занимањем гдје млади људи
масовно желе постати наставници.
4.

Они имају најконкурентнији систем педагошког образовања на свијету.

5.
Наставници у Финској имају висок степен професионалне самосталности
у својој струци и цјеложивотном професионалном развоју.
6.

Њихови наствници у струци остају цијели живот.

7.
Скоро половина шеснаестогодишњака који су завршили
образовање била је укључена у неку врсту посебног образовања.

опште

8.
Наставници у Финској проводе мање времена подучавајући као ученици
учећи у школи и изван ње, него њихове колеге у другим земљама.
9.
У њиховим школама се не примјењује стандардизовано тестирање,
припреме за тестове и приватно подучавање ученика.
10.
Сви чиниоци Финског успјеха чине се као супротност ономе што се
догађа у већини свијета гдје преовладава такмичење, одговорност за успјех
ученика на тестирању, стандардизација и приватизација.
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Фински сан је једнаке образовне могућности. Они сматрају образовање као кључ
за срећу и добар живот. Читање по коме су финци препознатљиви је саставни дио
Финске културе.
Процес образовања
је једна од кључних стратегија како државе тако
становништва. Њихова крилатица коју често истичу своди се на бит да срећу
чини оно што имате. Дипломатија, сарадња, рјешавање проблема, тежња за
сагласности су главна обиљежја Финске културе. Што се тиче њиховог
образовања можемо напоменути да су им прва четири разреда заједничка за све
ученике. Пети и шести разред или како они називају виша основна школа
карактеришу практични предмети и изучавање страних језика. Седми, осми и
девети разред чине струковни и практични, општи са једним страним језиком и
напредна са два страна језика. Приватне и јавне школе у Финској су уједињене у
једну цјелину. Темељ њиховог образовања чине општеобразовна школа. Оно што
је значајно је квалитетно функционисање Финског удружења учитеља чији су
основни задаци јачање једнакости и правичности као фундаменталним
постулатима. Код њих су интегрисане све основне школе у једну деветогодишњу
јавну школу гдје се након четири разреда сви ученици у њу уписују.
Препознатљив је њихов национални курикулум за деветогодишњу јавну школу.
У њиховој школи тежиште је стављено на изучавање математике и страних
језика како у основној тако средњој и напредној школи.
Базично у Финском образовању је:
а) свим ученицима пружа се једнака шанса,
б) професионална оријентација и савјетовање су обавезни гдје је главна тема
наставити даље школовање или се запослити,
в) наставници имају обавезу радити са ученицима различитих способности.
Њихов сан: јединствена јавна школа остварен је 1963.године.
Од 1990. Године груписање ученика према доби замијењено је системом
организације без разреда у њиховој средњој школи односно у тамошњем
десетом, једанаестом и дванаестом разреду. Ту осамнаест предмета се изучава, а
да би се положио предвиђени програм мора се успјешно савладати 75% градива
за временски период од 38 сати. Сваких шест до седам седмица наставници
процјењују могућност сваког ученика. Такве провјере током школске године
одвијају се пет до шест пута. Струково више средњошколско образовање похађа
више од 40% нових средњошколаца који да би наставили даље школовање
морају имати 120 бодова. Оно што је интересантно је да 1/6 времена учења
отпада на праксу. Велики број или 95% основаца наставља
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школовање двије врсте вишег средњошколског образовања или пак уписују
десети додатни разред. Свега 0,2% ученика не завршава обавезно школовање. Не
завршава шкиоловање 2% ученика опште више средње школе, 92% струковне
више средње школе, 6,8% велеучилиште и 4,8% студената не завршава
свеучилиште. Након више опште средње школе обавезно је полагање „државне
матуре“. Промјене у Финском образовању од 2009. Године одвијале су се у три
фазе:
I фаза имала је задатак преиспитивања теоријских и методолошких
темеља (1980.год.)
II фазу карактерише унапређење кроз умрежавање и саостално
управљање (1990.год.)
III фаза одсликава повећање улоге структура и администрације
(2000.год.)
Одлике Финског система након 2011.године чине следећа обиљежја:
•

Образовање је јавно добро,

•

Вањско често тестирање ученика није добро,

•
Циљ је шта ће ученици у школи добро научити а не неки други стандард
или процјене знања.
По хронолошкој доби ученици су разврстани на :
•

Предшколско васпитање до 6 година,

•

Јединствена опште образовна школа од 7-16 година,

•

Виша општа средња, десети разред и виша струковна средња школа од
18-19 година,

•

Све училиште од 19-24 године,

•

Велеучилиште које утисују након завршене више струковне срење школе
до 21 године.

У свијету је препознатљив Фински парадокс: мање је више. Њихова крилатица
које се здушно придржавају гласи:“Ако сви размишљају на исти начин, нико баш
много не размишља“. Зато и јесу најписменија држава на свијету. Они сматрају
да постоји алтернативни пут изградње квалитетног
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система јавног образовања од оних коју нуде свјетске образовне политике. Они
имају стални напредак у:
•

Вишем ступњу образовања одраслих,

•

Распростирања праведности с обзиром на исходе, учења и успјешност
школе,

•

Квалитетни ниво знања ученика према међународним процјенама,

•

Учешће и ниски укупни издаци из јавних средстава.

Парадокси Финског образовања огледају се:
I ПАРАДОКС: МАЊЕ ПОДУЧАВАЊА, ВИШЕ УЧЕЊА
Изнијели смо да тамошњи ученици мање проводе вријеме у школи од вршњака
других земаља. У њиховој структури евидентно је велико присуство
ваннаставних активности. Наставници пров оде мање времена у школи (до 4
сата). За то им је омогућено да се више припремају, унапређују школу, планирају
курикулум, лично стручно образују. Они свакодневно планирају, размјењују идеје
о подучавању, помажу ученицима са којима треба додатно радити. Њихови
ученици у школи доживљавају мање страха и стреса. Веома мало су им ученици
оптерећени домаћим задацима.
II ПАРАДОКС: МАЊЕ ТЕСТИРАЊА, ВИШЕ УЧЕЊА
Процјене постигнућа у Финској темеље се на:
1. Процјена ученикових постигнућа у развоју (наставник),
2. Вредновање напредовања ученика након полугодишта,
3. Вањске процјене постигнућа (државне институције).
Они избјегавају превелика тестирања.
III ПАРАДОКС: ВИШЕ ПРАВЕДНОСТИ КРОЗ ВЕЋУ РАЗНОЛИКОСТ
Препознатљиви су по стварању једнаких образовних могућности за све грађане.
Инклузија за ученике другачијих особина и потреба. Повећана је етничка и
културна разноликост Финског друштва изградила је већу
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праведност. Евидентно је да је Финска предност наставници. Чиниоци њиховог
доброг образовања леже у:
• Деветогодишње опште образовање за сву дјецу,
• Савремени курикулум оријентисан на учење,
• Збрињавање ученика са посебним потребама,
• Локална аутономија школа,
• Заједничка одговорност.

Рекосмо да је Финска предност у наставницима која се темељи на:
• Угледу струке и
• Поштовању у друштву.
Да би још боље схватили суштину Финског образовања наводимо неке његове
карактеристике:
• Нема строге школске инспекције,
• Не проводе се вањска стандардизована тестирања ученика да би се
јавност информисала о успјеху школе,
• Наставници имају професионалну аутономију у стварању планова и
курикулума,
• Цијели образовни систем финансира се из јавних средстава,
• Школе и факултети не наплаћују школарину.
Одгајатељи и учитељи раде од првог до шестог разреда, предметни наставници
од седмог до деветог разреда школе као и наставници за дјецу са посебним
потребама.
У Финској је конкурентно постати наставник јер се тек сваки десети упише на
наставнички факултет. Услови за упис су: државна матура, успјех у средњој
школи, изваншколски успјех, државни пријемни испит у коме је садржан широк
спектар питања. То садржи прва фаза уписа а у другој фази обавља се разговор
са најбољим тражећи и да објасне зашто желе постати учитељи.
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Можемо изнијети и зашто је посао учитеља привлачан:
• Испуњавање њихове моралне задаће,
• Студирање је захтјевно да привуче надарене средњошколце,
• Висина плате учитеља није услов јер је незнатно већа од просјечне
плате.
Обавеза свих учитеља у Финској је да постану магистри у својој струци. То
школовање траје од пет до седам година.
Њихова главна тематска подручја су:
• Теорија васпитања и образовања,
• Педагошко познавање садржаја,
• Предметна дидактика и пракса.
Наставници се понашају као научни истраживачи.
Професионално и стручно усавршавање наставника је доста либерално. За такав
вид средства обезбјеђују локалне заједнице гдје је присутна шароликост услед
различите развијености локалних заједница. Педагошка размишљања иду у
правцу:
• Планирање курикулума је задатак наставника,
• Напредак ученика према њиховим способностима и особинама,
• Испит државне матуре је једини стандардизовани тест.
У Финској је чест случај да су наставници на водећим друштвеним положајима.
Услов за директора школе је завршетак студија образовне управе и вођења школе
уз вишегодишње наставничко искуство. Они поред својих директорских послова
имају и неколико сати директне наставе.
Опште обиљежје доброг образовања у Финској чине калитетни наставници и
изврсне школе јер:
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• У наставничко звање долазе најнадаренији појединци,
• Факултети и школе блиско сарађују,
• Натавнички студији усмјерени су на истраживање.
Такође обиљежје Финског пута је конкурентна социјална држава. Позната је
Финска изрека у том смислу:“Прави се побједници не такмиче“. У Финским
школама је неуспјех ријетка појава. Ту земљу благостања карактерише:
• Конкурентно предузетништво,
• Низак степен корупције,
• Висок квалитет живота,
• Здрав животни стил,
• Равноправност полова.
Сарадња школе и локалне заједнице је на високом нивоу. Њихов глобални покрет
одвија се по утврђеним обрасцима:
• Са подучавања на учење,
• Захтјев јавности за заједничким прихватљивим учењем за сву дјецу,
• Конкурентност и одговорност у образовању.
Најважније одлике образовних политика код Финаца се одражавају у:
• Стандардизација у образовању,
• Већа усмјереност на главне предмете у курикулуму (језичка и
математичка писменост),
• Подучавање према прописаном курукулуму,
• Примјена модела из пословног свијета (логика управљања промјенама),
• Политика одговорности за ученички успјех у школама.
Цјелокупна привреда Финске утемељена је на знању. Квалитетна друштвена
обиљежја изражена су им преко социјалне заштите, једнакости и
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конкурентности. Основни фактори напретка њиховог образовног система лежи у:
• Интегрисана образовна политика,
• Развој дугорочне визије образовања,
• Улога власти у реформи образовања,
• Високообразовна радна снага и велики број сарадника у образовању.
Са задовољством посебним Финци истичу да имају двије иконе: Нокију и
Финско образовање (перускоулу). Нокија им је интернационална, а образовање
национално.
Интересантно је видјети одакле у Фин ску долазе најчешће педагошке идеје
(САД, В.Британије, Канаде, Шведске, Њемачке). Они користе и туђа снања.
Званични подаци упућују да је Финска 2001.године имала најбоље организовано
образовање у свијету. Да ли будућност припада Финској често се они питају. На
то питање многи од њих присјетиће се дивне изреке:“Будућности треба дати
велики пољубац“.
Они су своју реформу основне школе почели градити од 1970.године гдје је
акцент развоја у образовању стављен на:
• Аналитички и
• Истраживачки рад.
Успјех Финских ученика и њихово одлично знање имају своје утемељење у
чињеници што њихове школе истражују властита схватања учења и развијају
методе подучавања која ће задовољити потребе свих ученика. Важно је
напоменути да је скоро сваки Финац члан три или више невладиних
организација.
Многа удружења представљају позитиван додатак формалном образоању које се
добија у школи.
Побољшање успјеха код свих ученика условљено је:
• Гаранција једнаких могућности за квалитетно јавно образовање свих
грађана,
• Јачање професионалности и повјерења у наставнике,
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• Управљање образовним промјенама путем информисања у процесу
школовања и разумних политика процјене ученика,
• Омогућавање сарадње путем мрежног повезивања школа и невладиних
организација и скупина ради унапређења школа.
Карактеристике Финског образовања су:
• Подстицај наставника и ученика да примјењују нове идеје и методе,
• Да црпе нова знања из иновација,
• Да његују креативност у школама.
Стратегија побољшања ученичког успјеха у Финској разликује се од осталих.
Основни разлози успјеха Финског образовања леже у:
• Перускоулу свима омогућава једнаке могућности образовања,
• Подучавање је надахњујући позив који привлачи многе младе Финце,
• Финска има разумну политику одговорности за успјех,
• Људи имају повјерење у школе,
• Фински образовни систем има одрживо управљање и политичку
стабилност.
Напомињемо да личне потребе ученика и друштвено образовање воде према
већој специјалности заснованој на знању и способности. Финци сматрају и стоје
на становишту да следеће ствари треба мијењати:
а) РАЗВОЈ ЛИЧНОГ ПЛАНА УЧЕЊА:
Напомињу да оно што су они учили у школи њихова дјеца уче изван
школе (интернет, медији). Морају се изналазити компромиси између планова и
подучавања. Јер планове заједнички треба да праве наставници, родитељи и
ученици.
б) МАЊЕ ПОДУЧАВАЊА У УЧИОНИЦИ:
Већину онога што ученици уче у школи науче путем мрежа. Залажу се за
реорганизацију времена у школи гдје предлажу мање времена за предмете, а
више за интегрисане теме, пројекте, активности. Преведено, то

142

значи прелазак са подучавања курукулума на образовање засновано на личном
плану учења. Тада би ученици имали више времена за радионице, пројекте,
умјетничке активности.
в) РАЗВОЈ ИНТЕРПЕРСОНАЛНИХ ВЈЕШТИНА И СПОСОБНОСТИ
РЈЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА:
Свакако да нам је будућност људи окренута више трошењу времена разним
медијима и технологијама. Људи све мање времена проводе заједно и због
превеликог окупирња медијима. Све ће се више учити путем мрежа. Зато школе
морају размишљати шта ће бити њихов основни задатак у образовању људи. Зато
ће се морати развијати боље вјештине за виртуелну социјалну интеракцију.
г) СУДЈЕЛОВАЊЕ И КРЕАТИВНОСТ КАО ПОКАЗАТЕЉИ УСПЈЕХА:
Веома је важно:
•

Судјеловање свих ученика у учењу у школи и

•

Способност ученика да у школи створе нешто вриједно и ново биће
засигурно важније него икада.

У том смислу Фински начин би изгледао:
•

За свако дијете изградити прилагодљив програм и план учења,

•

Технологија није замјена већ оружје које допуњује комуникација с
наставницима и другим ученицима.

Данас, 2014. Године примат квалитета образовних система од Финске преузима
Јужна Корејаа а уз раме су јој још три земље југоисточне Азије – Јапан, Сингапур
и Хонг Конг. На том објављеном образовном рејтингу Фински образовни систем
заузео је пето мјесто али и даље суверено влада Европом. Рејтинг образовних
система прави се на основу примјене међународних тестова и других показатеља
у сфери образовања. У врху су и образовни системи Велике Британије, Канаде,
Холандије, Ирске, Пољске, Данске, Њемачке, Русије, САД-а, Аустралије, Новог
Зеланда, Израела,
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Белгије, Чешће и Швајцарске на двадесетом мјесту. Том приликом оцјењиване су
конглитивне способности из домена нивоа писмености, знања из математике и
других природних наука као и ниво опште писмености и општер
припремљености ученика. На тим скалама успјешности истовремено се могу
видјети колику плату добијају наставници, какав је општи ниво припремљености
ученика, колики је проценат незапослених па до дуже просјечног живота
становништва појединих земаља. Потврђено је тим истраживањима да су Финска
и Јужна Кореја апсолутни лидери система образовања. У каквом су односу ова
два система ових удаљених земаља. Они се прилично разликују.
Тако напримјер у Јужној Кореји образовни систем се оријентише на такозвано
„бубање“ и максималан број часова проведених у школи. Многи ученици ове
азијске земље након школске наставе похађају допунске часове у приватним
школама или пак понављају лекције под надзором стручних репетитора. При
крају завршетка школе број допунских часова се повећава. Видјели смо да
Финске школе представљају антипод овом систему образовања. Јер да поновимо
скандинавски концепт заснива се на много краћем ангажовању ученика у
процесу учења. Пружању помоћи ученицима да схвате наставно градиво, да га
знају практично примјенити а не да га квалитетно репродукују су главна
обиљежја тог процеса образовања.
И код једне и код друге земље евидентно је да њихове државе и друштво у
цјелоини подржавају бриједност образовања. То и друге земље начелно чине али
у ове двије државе се кроз идеју образовања утемељују основни морални циљеви
друштва у цјелини.
Не заборавимо и битну чињеницу најбоље организованог образовног система у
свијету да у његовој суштини лежи конфучијанство. Ту је образовање постало не
само начин самоусавршавања него и најефикаснији метод како да се из пепела
изгради земља коју су јапански освајачи скоро до темеља разорили.
Оно што је јасно и што потврђују општа педагошка опредјељења да су све
реформе биле и јесу зависиле од наставника стоји и у сазнању да ове двије
успјешне земље посједују одличне наставнике. Тамо се и у једној и другој земљи
тежиште ставља на обдареним наставницима, а не на обдареним ученицима. Ово
је нешто наглашенији концепт у Финској у којој је конкуренција за мјесто
наставника огромна јер се на једно мјесто на факултетима јавља по дванаест
кандидата. Уз то као обавеза сваког наставника у Финској је положен испит
магистра наука. Јужна Кореја има боље плаћене наставнике чија се плата креће у
двоструко већем износу од просјечне плате у тој земљи.
Из свега овога је видљиво да је васпитно-образовни процес жива материја, веома
динамичан који у сагласју са временом и укупним потребама становништва треба
перманентно усавршавати. Они који том проблему
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искрено и правилно приђу сигурно су изабрали прави развојни пут своје земље.
А није то признаћемо мала ствар.
Наше опхрване просторе запљуснуо је невиђени снажни кич у многим сферама
живота. Он је толико изражен да се граница између онога што он стварно јесте и
онога што искрено није скоро и не види. Неупитно је да је најефикаснији облик
борбе овој поплави правилно васпитање и образовање. Другим ријечима
просвјета као темељна друштвена дјелатност мора имати адекватан друштвени
статус. Заједно са осмишљеним културним активностима она треба бити значајан
сегмент дугорочне стратегиије. У супротном и даље ће харати аматеризам у свим
сферама живота.
Очито је да постојећа власт не осјећа провјерене вриједности. Како другачије
протумачити понуђени закон о јавном реду и миру који и друштвене мреже
третира јавним мјестом до „дисциплиновања народа“. Можда је следећа етапа
„самохапшење народа“. Ово из разлога што је на овим несрећним просторима
остала само власт и борба за њу. То нас и држи у увјерењу да смо далеко од
вапијуће нужног моралног и менталног препорода.
Ваљда нам је свима стално до напретка, укупних бољих услова живљења а за то
је квалитетно образовање сигурни гарант. Оно је важније од уласка у Европску
унију. Успјешна друштва стоје на праву и образовању.
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VIII ЕКСПАНЗИЈА КОНФОРМАЦИОНИХ
ТЕХНОЛОГИЈА
Цјелокупно човјечанство ушло је у епоху гдје се развој темељи на
научним знањима, па из поменутих разлога модерно образована личност постаје
носилац прогреса. Наведена констатација усмјерава школу на континуирано
осавремењавање, а друштво на перманентно учење. Наставник као кључни
фактор тих активности на себе по аутоматизму преузима висок степен
интелектуалне, педагошке и моралне одговорности. Његова дидактичкометодичка улога нарочито у основној школи је у том правцу незамјенљива и
велика. Она је присутна и у вишим нивоима образовног система али не толико
снажно као у основној школи. Поред тога наставник постаје кључни фактор
имплементације курикулума. У својој просветној активности он повезује стручно
знање и педагошке захтјеве.
Да би све те захтјеве у квалитетној школи ваљано урадио квалитетан наставник
како смо раније изнијели мора посједовати властите компетенције које никако не
смију бити било чим оспорене. Другим ријечима његове моралне социопсихолошке, културне, педагошке димензије са жељом перманентног
усавршавања су неупитне. Савремена настава тражи стручног, способног,
мотивисаног, дидактичко-методички обученог, комуникативног, спремног на све
облике усавршавања, наставника било која квалитетна реформа без квалитетног
наставника у старту је осуђена на неуспјех.
По неписаном правилу наука и развијене технологије су корак испред садржаја
образовања. Суштинске одлике у технолошком развоју које изворно припадају
образовању – социјализирајућа и развојна развојем друштва добијају на значају.
Савремено образовање не припрема младе људе да се добро припреме за
тржиште рада него се акценат ставља на њихову активност школом укупног
животног и радног вијека. Нове социологије развоја
подразумијевају
модернизацију као претпоставку актуелних друштвених промјена, па и оних
промјена које се дешавају у образовању. Захтјев би се у том случају свео на
констатацију да иновација постане животни стил образовања.
Искрни да будемо то се још у социолошкој и педагошкој пракси није десило. Шта
учинити да иновација заиста постане стил образовања? Нужне су многе
претпоставке као што су:
а) дух иновације треба постати кључ за излазак из кризе,
б) школски системи у том случају морају бити опремљени потребним
средствима иновације.
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То подразумијева: модернизацију управљања школством, модернизацију
наставника као и модернизацију процеса учења.
Напоменули смо да је информација фундаментални ресурс савременог друштва.
У великој мјери модерне информационе технологије утемељене су на
многобројним информацијама. Његове основне компоненте су: развој
информатике, телекомуникација, роботизација и биотехнологија чие исходиште
се и налази у информацији.
Информатику сматрају са привредног становишта као значајни сектор уз
пољопривреду, индустрију и услужну дјелатност.
Данас је наглашено актуелизована информатичка писменост. Ово тим прије што
класична знања нису довољна за квалитетно разумијевање савремених
технологија и укупних друштвених промјена. Зато млади људи информатичку
писменост треба да стичу кроз иновирани процес образовања. Промјене у
комуникацијским мрежама, промјене у учењу, чулном искуству и перцепцији су
нужне. Информатика без претензије њеног глорификовања, мијења структуру
друштва, облике комуникације и саобраћаја као и наше властито мишљење и
опажање. Економски развој сваке земље је у узречно-последичним везама и
односима са напретком образовања и увећањем знања, иновацијама и укупним
технолошким достигнућима. Зато инвестирање у човјека и његово модерно
образовање је један од најуноснијих послова. Застарјелост ове области одводи
једно друштво у изолацију и укупно заостајање у развоју. Свако друштво мора
имати на уму да вребају и одређене опасности у промјени ових технологија, а
једна од њих је и монополисање информационом мрежом што угрожава
приватност и аутономију личности, укупне демократске друштвене односе
омогућавајући на тај начин и евентуалну идеолошку манипулацију.
Примјена информатике у развијеним земљама и њиховим школама одвија се кроз
одређене фазе као што су:
а) играње на електронској машини без присуства наставних програма у школама,
б) увођење посебних предмета и упућивање ученика на рад са рачунаром и
савралавањем основних информатичких појмова,
в) укључивање рачунара у образовни процес, гдје се уводе софтвери, уче
програмски језици,
г) интегрисање компјутера у основне активности школе гдје се увезује настава
свих предмета,
д) у школи су компјутери у потпуности интегрисани гдје је комуникацијска
мрежа у функцији квалитетније релације кућа-школа. Школа се на тај начин
повезује са читавим окружењем. То доприноси у цјелини подизању квалитета
образовања.
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Убацивање савремених технологија у овдашње образовање ради себе самих
сигурно је да неће довести до бољег живота нити ће ријешити горуће проблеме
човјечанства као што су глад, болести, различите доминације, неписменост. То
само по себи неће доћи. Нужно је да би се побољшали услови живота треба
мијењати и провјерити њихову ваљаност свих постојећих вриједности као и
циљеве и сврху образовања као кључног процеса напретка друштва. Са
напретком информационих технологија паралелно се морају мијењати и
цјелокупни образовни процеси. Компјутер неће и не може мијењати постојеће
стање у свим сферама живота него се паралелно морају мијењати постојеће
навике, начин рада као и менталитет свих учесника тог процеса.
Информатичке технологије омогућавају да се учи и подучава по мјери сваког
ученика и да та врста образовања има висок степен индивидуализације. Јапан,
као земља у којој су ове технологије достигле највећи ниво, омогућио је прелазак
са „колективног“ на „индивидуално“ образовање, односно прелазак из до тада
класичних учионица на микрокомпјутер око кога се формирају мање групе које
води и усмјерава наставник. Тако пасивно образовање замјењује пожељно
активно образовање. Информационе технологије с тога и не можемо схватити као
компјутерске игрице већ квалитетно преношење основних знања и нових виђења
задатака образовања. Школа у оваквим околностима треба да буде подстрекач
стваралачког живота, а не пуки посредник у обради информација. Образовање
није поједностављена обрада информација него усвајање укупног културног
наслеђа, комуникација односно интеракција са другим људима гдје се користе
њихова искуства. Синтагма исказања у опредјељењу да: „школи не треба
неизоставно више информатике, већ више образовања“ више је од насушне
потребе.
Напредак, али истински, у образовању можемо очекивати уколико подржимо
следеће правце промјена у њему:
а) прелазак са колективног образовања на индивидуално,
б) прелазак са пасивног образовања на активно образовање,
в) „блок школских година“ замјенити флексибилним начином учења,
г) стандардне, класичне испите замијениће индивидуално провјеравање
које ће у себи интегрисати не само постигнуте резултате него и нове
способности које појединац посједује.
Истинско образовање у будућности морало би замијенити архаичну обуку. Како
наука стоји на становишту да нам будућност није детерминисана па у том свјетлу
образовне технологие не можемо сматрати образованошћу
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него средством за стицање нових знања. Једно је сигурно експанзија
информационих технологија довешће до промјене досадашњег стања свијести јер
памћење неће имати ону вишевјековну вриједност као раније. Да неби отишли у
другу крајност да ће ове технологије узети превласт технократског начина
мишљења и владања у друштву већ оне служе превасходно усавршавању
човјекових способности. Оне омогућавају продужетак посла и након редовног
радног
времена. Информатичка стварност са високим очекивањима у
будућности развијаће перманентно укупне људске способности и склоности
утичући на тај начин најдиректније на укупан преображај живота у цјелости.
Ново информатичко доба истовремено ће приморати наставно особље да се
одрекну неефикасних педагошких концепција, да се прилагоде времену и
тренутку нужних промјена одговарајући изазовима новог информатичког доба.
Зато ће појам знања као исход процеса образовања као и његова структура па и
функција бити под ударом снажних промјена. Тако ће убрзано, без калкулисања
меморија као образовно обиљежје
полако уступити мјесто креативним
способностима.
Образовање као значајна друштвена област на најдиректнији начин узима учешће
у креацији новог типа човјека оријентисаног на информационе технологије и
тежњом прављења на надикалним постулатима нових, другачијих друштвених
односа.
Снагом информатичких технологија ствара се двострука стварност са једне
стране она коју чини текући живот и она коју производе интернет мреже,
дигитална и вјештачка стварност. Виртуелност се прије свега одсликава у
умрежењу свијета и друштва са расположивим конструктима. Стварност је у
правилу виртуелна јер је опажамо кроз симболе. Виртуелна стварност је
фикцијска визија друштва у којој доминантну функцију имају медији и означава
улазак у други свијет. У виртуелном свијету усамљеност се превазилази без
директног контакта са другом особом, љубав без физичког додира. Иза монитора
појединац скрива своју аутономност. На том плану интернет је учинио праву
револуцију. Оно што је присутно у овим технолошким окружењима је присуство
чињенице да млади људи понекад могу помијешати свијет виртуелног са
свијетом реалног. Тако виртуелна реалност истовремено постаје и технички и
психолошки феномен са садржајем нових перцепција и доживљаја који човјек
доживљава. Озбиљно питање пред којима се нашла и школа и породица је
присутан проблем што је дјеце све мање на игралиштима, а све више уз
компјутер. Новодимо неке од разлога:
а) родитељи се све мање баве својом дјецом и да би уредили унутрашње
породичне односе купују им компјутере,
б) живот у хедонистичком друштву избјегавајући сваки напор,
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в) недостатак истинске праве спортске борбе. Компјутер се може
побјеђивати без опасности од последица љутње која је одсутна,
г) компјутерски садржаји у великој мјери дочаравају праву реалност,
д) виртуелна реалност у себи не носи висок степен опасности
учествовањем у њеним активностима.
Виртуелна култура постаје вјештачка култура без емоционалне ангажованости.
М;ноштво култура замјењује се једном виртуелном културом која занемарује и
брише историјске и просторне специфичности. Та култура ствара нове културне
обрасце.
Образовање кроз свој историјски развој пулсирало је увијек у правилу између
мита и реалности. Један од тих митова је мит о новим технологијама као великој
тековини која ће ријешити многе проблеме у образовању.
Оне, често се заборавља, не дјелују као средство замјене већ као средство допуне.
Еуфоричност у компјутеризацији захтијева систематичне захтјеве, ставове и
рјешења. Мишљење да се новим технологијама може објаснити све сигурно нема
у основи научно утемељење.
У правилу и не смију постојати један мит који објашњава све и сваку појаву па
макар био толико конструктивно комплексан као што су ове савремене
технологије. На тај начин у супротном образовање би постало митолошка
синтагма сведена на предзнак који се састоји у појму и садржају нових
технологија што не би било добро. Образовање као сложен педагошки процес,
планетарна тековина, цивилизацијски нужан процес нема потребу да има мит о
себи.
Да се осврнемо како су информационе технологије нашле упориште на овим
нашим просторима. Какав је однос према њима. Какво мишљење има јавност о
њиховој експанзији. Њихово мјесто и улога у постојећем образовном систему. То
су само нека од питања која употпуњују стање из ове динамичне области
људских комуникација и живота уопште.
Ново вријеме тражи нове односе, ново редефинисање свеукупног развоја.
Напомене рада прије тридесетак година половину БДП-а нам је долазило од
индустријске производње, а данас тек 15-16%. Број индустријских радника у
истом временском периоду смањен је за више од двије трећине. Смањење учешћа
индустријске производње, а раст услуга у бруго друштвеном производу постао
је свјетски тренд. Од 2000. Године на овамо ове просторе је запљуснуо такозвани
„виртуелни модел развоја“. Негдје последњих пет, шест година многи економски
аналитичари долазе на становиште да се треба развијати оно од чега се
превасходно живи, индустрије и пољопривреде. Запосленост у реалном сектору и
стварање нових вриједности ријешио би питање незапослености и животних
услува уопште.
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Јер нова радна мјеста у индустрији и пољопривреди генеришу четири пута више
радних мјеста у услужном сектору. Све развијене земље свијета свој висок развој
доживјеле су што су услужном
развоју наредили индустријски развој.
Инвеститори у ову област су неопходност уколико желимо желимо квалитетан
развој. Прије пар година постављено је од стране јавности у трагању за
квалитетнијим развојем и једно технолошко питање, да ли нас „Гугл“ заглупљује
и која је његова улога са аспекта укупних информационих технологија. Очито је
та тема и то питање било више теоретско него практично јер је само дигитално
читање у успону. Све је више књига у дигиталном формату, у Великој Британији
свака четврта. Ова расправа у расвјетљавању мјеста и улоге дигиталних
технологија укључује многе научне области као што су неурологија, психологија
и друге. Однос „онлајн“ или интернет читања у односу на традиционалну књигу
мишљења су подијељена мада преовладава став да су према књизи смоције
дубље. Евидентна предност дигиталног читања је у чињеници што се ту брже
чита. Дигитално читање утицало је на промјену неких ствари. Сам екран
подстиче да се чита нелинеарно и ужурбано. Овлашно читање постало је ново
правило са концентрацијом размишљања о прочитаном. Чита се брже, да би се
прочитало што више. Недостатак таквом приступу свакако има своје мањкавости
прије свега у дефициту размишљања. Ако прихватимо тезу да је „читање мост ка
разумијевању“ постоји објазан да би дигитално читање како са предностима тако
и дистракцијама то могло поништити.
Но и читање као индивидуалну активност у себи интегрише умна и емоционална
својства читаоца у датом времену и детерминисаном културном окружењу.
Пријевремене закључке о овој дилеми не треба доносити да ли наведене промјене
утичу повољно или не на културне и цивилизацијске токове већ сачекати
одређено вријеме за озбиљније закључивање.
Ни једног тренутка није упитно да ли нас је и колико одушевио ореол
кибернетике и брзине комуникације, приближавање и доступност информација,
мноштво података и лакоћа планетарних повезивања. Прави бум је изазвала
најава вјештачке интелигенције, у форми биолошки инспирисаног компјутера
који би имао функцију замјене људског мозга. Дакле, моћи ће да мисли, учи,
анализира, да разликује боје, укус, да се усавршава и учи на грешкама. Отуда и
питање да ли се то припремамо за неки вјештаки живот који ће конкурисати овом
нашем природном, постојећем. Хоћемо ли имати онда мноштво механичких
живих бића са укупним људским могућностима. Хоће ли се те и такве машине
окренути против човјека, као свог изумитеља. Мишљења смо да смо исхитрено
улетјели у интернет орбиту не слутећи а ни схватајући да се већ дубоко
заглављени налазимо у информационом хаосу. Језик је права његова жртва.
Дјеца често у компјутеру препознају најбољег друга. Све се мање чују разговори
међу људима а све се више четује. Одговори се своде на: да, не, не знам. Поруке
су путе скраћеница и неразумљивости. Размјена порука није дописивање него
брза комуникација. Изражајност језика се не развија, фонд
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ријечи или богатство језичког израза рапидно смањује. Читање постаје ништа
друго него сурогат разговора. Умјесто истраживања која је компјутеру у почетку
и била разложно намијењена он постаје средство намјенског претраживања до
голог преписивања. Зато и имамо појаву по интернету разних текстова без
ауторског потписа и механичком техником долази се до разних магистарских и
докторских радова. На тај начин се стварају такозвани електронски фантомски
интелектуалци или једноставније речено празне љуштуре. Велика опасност од
интернет апсолутизма лежи и у стварности што том мрежом круже многе
непровјерене па и злонамјерне вијести које у функцији псеудоинформација
наносе панику, немир, доводе до погрешних одлука код оних који је читају. То
угрожава приватност као значајно обиљежје човјековог индивидуалитета. Како
многи називају интернет као религију савременог доба са огромним бројем
својих вјерника – корисника већ има озбиљне отпоре у виду побуне свог
протестантског покрета не без разлога.
Вјештачка интелигенција и поред низа дистрактора је у успону али истовремено
са собом носи висок степен страха од крађе мисли. Познати научник Стивен
Хокинг недавно је изјавио да би усавршавање савремених „мислећих“ машина
могао да представља висок степен угрожености самог човјечанства. Почетна
вјештачка интелигенција по овом научнику имала је вишеструке користи. Али је
стварање машина које ће надмашити људске могућности засигурно имати
становите последице.
Данас, у свијету постоји софтвер гдје диктирате текстуални садржај а компјутер
га сам куца или пак компјутерски системи који помажу болесницима обољелих
од тежих неуролошких болести чија је покретљивост видно редукована.
Примјена вјештачке интелигенције иде толико далеко да се праве програми
таквог садржаја да будемо доктори сами себи носећи на тај начин опасност
релативизације нашег интимног доживљаја. Зато ова интелигенција мора бити
добро покривена како етичким тако и законодавним садржајима. У противном
чојек се може свести на пуки задати компјутерски програм.
Добри познаваоци високих технологија стоје на становишту присуства високог
степена страха од вјештачке односно нељудске интелигенције апострофирајући
да је веома значајно у чијим ће рукама бити кључ „мислеће машине“.
Сам Бил Гејтс власник „Мајкрософта“ изјавио је да се плаши вјештачке
интелигенције јер ће се она у будућности отети контроли. Дакле, постоји бојазан
да ће човјек изгубити контролу над оваквим видом „памети“. Наши познаваоци
високих технологија о овоме имају опречна мишљења од препорука да не треба
да се бојимо до алармирања ове појаве.
Чињеница је да технологија има два лица, оно које људски род одржава ка путу
прогреса и друго које га води према самодеструкцији. Тако је утицај
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интернета на цивилизацију немјерљив али не и у потпуности предвидив. Значи
вјештачка интелигенција подјсећа на бомбу гдје је у приоритету најважније у
чијим се рукама она налази. Познато нам је слично упозорење Ајнштајна
Рузвелту око атомске бомбе.
Херберт Сајмон је рекао: „Послије писма, арапских бројева, аналитичке
геометрије и диференцијалног рачуна, рачунар је четврта историјска прекретница
у развоју цивилизације“.
Током прошлога вијека чувени шведски научник Алфред Нобел је изумио
динамит, који је требао да се користи у мирољубиве сврхе, међутим, тих година је
почео Први свјетски рат и динамит је однио хиљаде живота и постао велика
опасност по човјечанство. Поставља се питање да ли откриће и развој вјештачке
интелигенције (енглески Artificial Intelligence) може да буде опасније него
тадашње откриће динамита. У данашњем глобалном свијету сваки образовни
човјек је чуо за појам вјештачке интелигенције, а у ери рачунара брзо можемо да
дођемо и до самих њених дефиниција. Једна од тих дефиниција је да је
вјештачка интелигенција интелигенција коју испољава машина са одређеним
софтвером.
Отац вјештачке интелигенције Џон Мек Карти, компјутерски научник,
организовао је 1956. Године конгрес у Дортмуту (Канада) и први пут употребио
термин вјештачка интелигенција. Захваљујући овом научнику на конгресу су
ударени темељи за будући развој вјештачке интелигенције. Већ следеће године
тестиран је програм The General Problem Solver (GPS), а одмах послије тога Мек
Карти ствара рачунарски језик LISP и тиме почиње нагли развој вјештачке
интелигенције.
Колико је напредовало развијање вјештачке интелигенције говори чињеница да
је 1963. године америчка влада издвојила 2,2 милиона долара за Масачусет
институт за технологију (скр. MGG) за додатно развијање и усавршавање
вјештачке интелигенције.
Данас смо окружени разноликим видовима вјештачке интелигенције, преко
Андроид уређаја, виртуелних асистената до веома интелигентних софтвера који
су способни да самостално усвајају одређена знања и да предлажу најбоља
рјешења за одређене проблеме. Доказ да је вјештачка интелигенција заиста
напредовала је чињеница да је по први пут у историји вјештачка интелигенција
прошла Турингов тест. Одмах послије ове вијести објављено је да је створена
вјештачка
интелигенција која је способна да креира нову вјештачку
интелигенцију, коју човјек неће моћи да контролише. Поводом овог догађаја
огласили су се познати свјетски научници као што је Бил Гејт и Стивен Хокинг.
Истакли смо да је Бил Гејтс рекао да би људи морали бити забринути због
пријетње која са собом носи вјештачка интелигенција. Наводи да не разумије оне
људе које не мучи могућност да би вјештачка интелигенција могла да
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постане сувише снажна те да се отме контроли. На овај начин Гејтс противрјечи
једном од руководилаца Microsoft Research одјељења, Ericu Horvitzu који сматра
да се вјештачка интелигенција генерално не може схватити као пријетња.
Horvitz наглашава да постоји забринутост око тога да би временом могла да се
изгуби контрола над одређеним врстама интелигенције, али да он сматра да су
такви страхови неоправдани.
Стивен Хокинг је подржао Гејтсово мишљење и додатно упозорио на могућност
да би вјештачка интелигенција могла да доше до тачке када ће се отети људској
контроли.Професор Хокинг је рекао да је осјетио да машине са вјештачком
интелигенцијом могу означити крај човејчанства. Када сагледамо мишљења и
савјете свјетски признатих научника, можемо закључити да је опасност коју носи
вјештачка интелигенција већа од опасности коју носи нукреарно наоружање.
Вјештачка интелигенција ради по принципу логике неког алгоритма, она неће
имати емоције када увиди да негдје постоји потенцијална опасност да ту
опасност на њен начин уништи. Вјештачку интелигенцију ништа неће моћи
спријечити да користи било какво оружје чак и против човјека, ако увиди да би
човјек могао бити потенцијална опасност, која жели да ограничи њену моћ.
Управо због ове опасности Elon Mack, извршни директор Тесла мотора и
компаније Спасе Х, донирао је 10 милиона долара институту Future of Life,
волонтерској истраживачкој организацији за покретање глоалног истраживачког
програма са циљем да вјештачка интелигенција буде искључиво корисна за
човјечанство.
Поред ових опасности која са собом носи вјештачка интелигенција, морамо
сагледати и њене позитивне стране. Једна од позитивних улога коју има
вјештачка интелигенција је у контроли ваздушног саобраћаја. У комплексним
критичним ситуацијама она се брине о мноштву параметара који су у „игри“ и
који држе ситуацију под контролом, као што је спречавање судара, организација
када ће који авион да полети и слети итд. Поред овако одговорних послова
вјештачка интелигенција нам може бити од помоћи при низу старијих особа,
помогну у кућним пословима, самостално паркирање аутомобила и друго.
Када све сагледамо, видимо да вјештачка интелигенција има доста и позитивних
и негативних страна и да је само до моралне одлуке човјека да ли ће ту вјештачку
интелигенцију да употријеби на корист или на пропаст човјечанства. У сваком
случају страховање и висок степен опреза имају мјеста.
Са разлогом се поставља питање ко ће бити одговоран за нежељене последице.
Одговор је бар за сада непознат.
Вјештачка интелигенција своју квалитетну примјену има нарочито
лабораторијској дијагностици али мора увијек имати на уму чињеницу да не

154

у

постоје само болести већ и болесници. Суштинска опасност од конструисане
супер машине налази се и у ситуацији имаоца или контролора софтверског
програма који може месметано контролисати шта ми мислимо, осјећамо, желимо,
како се нечега плашимо, мрзимо.
Тада се може доћи у позицију класичне „крађе мисли“. Ипак преовладава
мишљење да ће и у будућности мозак човјека ићи испред машине тим прије што
знамо колики је степен искоришћености њега самог данас присутан. Можда на
овај начин се и несвјесно повећавају укупни потенцијали централног система
код човјека.
Моћи информационих система су неслућене. Недавно је избио велики спор на
релацији „Гугл“ – Европски суд правде. Поменути суд доноси одлуку о брисању
резултата претраге дајући праве појединцу да контролише податке о себи. То
отвара нове околности и конфронтације јер еминентни научници из овог
подручја упозоравају да ће право на дигитални заборав тешко бити спроводиво у
пракси носећи са собом многе тешке одлуке. Изналажење равнотеже између
права на приватност и права јавности на информисаност биће неопходна.
Одавно је присутно да друштвене мреже као што су фејзбук, твитер и други у
многоме утичу на пословање великих компанија. Оне користећи профиле
поменутих мрежа увећавају број својих корисника али и издвајају због тога и
одређена средства за њихове услуге која често нису мала. Неспорно је да је
овакав вид рекламе усмјерен према већој заради. Колики је опсег ових
активности представља „Делта“ компанија у чијем саставу је у функцији 64
профила и налога на мрежама. Друштвене мреже истовремено можемо
посматрати као прилику гдје чујемо мишљење потрошача, клијената, пословних
партнера па и потенцијалних радника.
Све је то усклађено са 2013. године усвајеном стратегијом комуникације на
друштвеним мрежама. Можемо закључити да је на помолу вријеме дигиталне
економије што значи да развој технологије мијења околности на који купујемо
робу, плаћамо услуге или пак радимо. Битно се мијења однос са партнерима
других земаља „Постојање видео конференција убудуће ће сигурно смањити
пословна путовања јер их оне у потпуности искључују. Ово из разлога што су
овакви пословни договори ефикаснији, јефтинији и бржи. Такође начин вођења
књига компанија ове технологије битно су се промијениле. Суштински све је то
ништа друго него дигитална економија.
Оно на што би требало посебну тежњу обратити јесу мишљења појединих
стручњака из области психологије када упозоравају да нас је интернет
промијенио и одвео у поље површних људи. Чињеница је да се у јавном животу,
међу пријатељима све мање комуницира управо превеликим коришћењем ових
медија. Отуђење људи је на сцени. Можемо ли људе усмјерити у другом смјеру.
Зависност од друштвених мрежа са аспекта медицинских наука лежи у лучењу
допамина услед валидације. Валидација је
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осјећај среће коју људи осјете по добијању коментара на неку своју реченицу.
Дубински не анализирајући слабости интернет мреже пратећи друштвене
прилике и научна достигнућа наше укупно културно наслеђе мора живјети и у
дигиталном облику у библиотеци без зидова и у културном простору без
граница. На то нас упозорава и упућује европска и свјетска дигитална културна
заједница. Те релације уколико не прихватимо обавезујуће осудили смо себе на
изолованост, невидљивост, спорадичност и заборав.
Присуство друштвених мрежа ушло је у све поре живота. Зато их треба
сврсисходно користити. Ваљда ће то схватити и наши политички кругови када
говоре о својој политичкој одговорности као новој демократској вриједности. Но
и грађани морају знати да су они ти који скрећу пажњу њима да буду у њиховој
служби. Ако овоме додамо да је истинита информација прави лијек за корупцију
онда би могли позвати достигнућа информатике у помоћ. Истина мјерач већ се
користи у многим земљама и у служби је верификације истинитости изјава
политичара. Мада постоји и на нашем простору неки озбиљнији резултати нису
нам доступни. Развијеност разних уређаја из ове брзорастујуће технологије је
велика. Ових дана у тестирању и пуштању као прототип стављене су „Гугл“
наочаре које реагују на говор или трептај ока“. Те футуристичке наочаре у себи
имају камеру, микрофон и интернет везу. Како се ради о новини у овој области
резултати и задовољство оних који су их купили по цијени од 1500 долара нису
познати. Конструкција за свако поштовање. Враћајући се у не тако далеку
прошлост присјећајући се и свога дјетињства, ушорених улица и испред кућа
дрвених клупа на којима сједе људи „бистрећи политику“, очекујући лијепо
вријеме или кишу метафорично схватих да су те топле као нигдје банатске клупе
биле претеча ових савремених друштвених мрежа. Банатска клупа као култно
мјесто на којима се вјековима одвијао друштвени живот и данас живи. Ваљда
она као оновременски интернет и опомиње упозоравајући да свако вријеме има
своју друштвену мрежу. Нека и тако архаична, а истовремено топла живи у
нашим сјећањима. Не смета ништа, напротив.
Ове године Нобелову награду из медицине добио је Норвешки брачни пар Мосер
и америчко-британски научник Џон Киф. Они су у мозгу открили ћелије које
функционишу као уграђени систем за навигацију. За орјентацијом у простору
или стварањем мапа простора научници разних профила трагали су вијековима.
Ово откриће ствара солидну основу за квалитетније разумијевање других
когнитивних процеса прије свега памћења, мишљења и планирања. Сигурно ће
допринијети и квалитетнијем приступу лијечења распрострањених обољења као
што су деменција и Алцхајмерова болест за које се зна да због можданог
оштећења ти болесници не препознају своје окружење. Ово откриће износимо у
оквиру укупног образовног и научног поља који представља моћи науке односно
образовних технологија уопште.
Младима, посебно у развијеним земљама у најмлађем добу доступне су
информационе технологије и различите врсте интернет конекција. Интернет је
све доминантнији у сфери информисања. Што прије постанемо свјесни
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брзог развоја информационих технологија боље ће мо детерминисати улогу
младих у њима бирајући правилне облике њиховог васпитања. Јер морамо
схватити да је данашња наука сутрашња технологија. Информационе технологије
код младих остављају осјећај самосталности при учењу гдје они бирају и траже
начин и избор информација којима ће да задовоље изабрану тему учења.
Данашњи избор „онлајн учења“ је широко у примјени због велике понуде разних
енциклопедија, програма, литературе, курсева и др.
Интернет је без сумње промијенио наш начин комуникације, начин на који учимо
о свијету и окружењу као и начин како водимо властито пословање. Млади
уживају у комуникацији путем интернета осјећајући припадност некој групи.
Они се утапају у информацијама продубљујући своја знања.
О предностима информационих технологија изнијели смо у претходним
освртима али те исте технологије са собом носе и одређене слабости као што су:
склоност болестима због слабе физичке активности (вид, лоша циркулација,
проблем са кичменим стубом, гојазност, болови у врату и др.); губљење навике
за читањем књига, погрешне информације, „“copy-paste” синдром, некритичност;
емоционално везивање за особе које се познају путем друштвених мрежа што
често доводи до илузије о тој особи; крађа идентитета;порнографија; педофилија;
уцјене; зависност о информационим технологијама замјењујући често реални
свијет са виртуелним свијетом; насилничко понашање; социјална изолација;
повученост; општа физичка неактивност; утицај разних секти; погрешне и бајате
информације и др.
Узроци ових наведених слабости углавном се налазе у неправилном коришћењу
ових технологија гдје највећу одговорност сносе родитељи и наставно особље.
Јер компјутерски љубавни састанци су прихватљиви само у случају ако сте
компјутер.
Оно на шта би посебну пажњу требало обратити су неопходно скретање пажње
не само младима него и њиховим родитељима као и наставницима.
Млади треба да знају:
• Немојте отварати сумњиве странице и поруке,
• Своје фотографије не шаљи непознатим особама као ни своје адресе и
бројеве телефона,
• Избјегавајте састанке са познаницима преко друштвених мрежа,
• Не водите аморалне разговоре,
• Одстраните агресију, пријетње, говор мржње,
• То што напишеш сви ће читати, зато пази,
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• Лозинка је само твој лични податак,
• Игнориши непознате особе које хоће да ступе у контакт са тобом,
• Правилно и квалитетно коришћење интернета ће ти омогућити широк
избор разних информација, идеја, тема, занимљивости из свих области
које ти могу послужити у правилном развоју, како твоје личности, тако и
твог образовања и васпитања.
Препоруке за родитеље:
• Информишите се,
• Претражите интернет заједно са својим дјететом, објасните му шта да не
отвара, и како да се правилно служи,
• Објасните дјетету важност чувања личних података,
• Пријавите непримјерено понашање појединаца,
• Договорите се око дужине коришћења интернета и играња игрица,
• Не ускраћујте дјетету приступ интернету, већ му само на прави начин
икажите на опасне и безопасне ствари,
• Инсталирајте „софтвер“ који штити безбједност вашег компјутера,
•Упознајте се са страницама које млади користе.
Савјети за наставнике:
• Будите позитивни према технологијама,
• Информисање и праћење трендова младих,
• Упозоравање на негативне информације,
• Разговарајте о добрим навикама на интернету,
• Укључите родитеље у радионице о безбједном интернету,
• Правила за коришћење интернета,
• Питајте младе о технологији коју користе,
• Будите у току са дешавањима у технологији, тако ћете на најбољи начин
успоставити комуникацију са младима и на прави начин им објаснити
правилну употребу информационих технологија.
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Школа је и поред низа изнесених околности још увијек најдоминантнија
васпитно-образовна установа. Отворено је питање да ли она постојећи примат у
савременим кретањима и брзим промјенама може сачувати. Савремено доба
тражи нове садржаје, нове изворе образовања, укупно нове односе у овој области.
Однос школског и ваншколског вапситања и образовања не треба посматрати као
супротстављене активности него као реалну потребу сваког појединца у
савременом друштву. Захваљујући брзом развоју информационих технологија
обезбјеђује се бржа проточност нових извора информација. Нема облсти
друштвеног живота у која нису продрла средства масовних комуникација.
Поједини стручњаци га сматрају већ данас снажнијим од постојећих образовних
система. Мрежа средстава масовних комуникација битно утиче и мијења начин
живота, његов реним, однос међу људима, начин образовања. Са информационим
технологијама образовни процес добија нову димензију. Тако брзе и вишеслојне
информације значајно утичу на образовни статус сваког човјека. То постаје
најефикаснији и најбржи начин ширења знања. Умрежавањем многобројним
сателитским и информационим станицама покривен је цијели свијет. Данас,
слободно без устезања можемо констатовати чињеницу да људи користе
такозване планетарне информације. Савремена средства масовних комуникација
човјечанству нуде ствари из прошлости, садашњости и будућности доприносећи
најдиректније развоју педагошке науке у цјелини. Велика им је предност што
могу на малом простору да смјесте огроман број информација које у сваком
тренутку на једноставан начин можемо употријебити.
Модерна информациона технологија сваког појединцу и на плану образовања
омогућава да бира најквалитетније образовне програме у свом властитом
усавршавању. Већина земаља па и читавих региона или континената иду у
правцу интеграције модерних медија као што је примјер европеизације медија.
Људима различитих говорних подручја и језика, религијама и политичким
опредјељењима као и културом савремени медији су у функцији зближавања и
бољег разумијевања што је веома битно за укупне друштвене односе. Оне
доприносе демократизацији образовања као и његовој доступности свима.
Једноставно речено савремена средства масовних комуникација доприносе
квалитету образовања, а у крајњој линији квалитету укупних међуљудских
односа.
Човјек као свјесно, динамично и истраживачко биће и на пољу образовања
одувијек је трагао за новим сазнањима и његовим формама. Све те форме
сложио је у школски систем. Његова знатижеља и нарасле потребе у том и
таквом систему постају уско грло па само образовање и васпитање организује и
ван школског система. На тај начин постоје двије паралелне врсте васпитнообразовних активности у школском и ваншколском систему. Зато
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се и јавља потреба синхронизације наведених активности у јединствен систем.
Висок технолошки развој који нуди савремене изворе знања те постојећи
школски и ваншколски систем увезано сагледано постају поље интересовања
многих стручњака са циљем стварања обједињене базе података коју ће
користити сви. На тај начин образовање се чини свеопштим процесом, а за
појединца перманентно присутно кроз цијели живот.
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IX МЛАДИ У НАВЕДЕНИМ ПРИЛИКАМА
Тешко је одредити мјесто и улогу младих у овако неизвјесним, несигурним и
бременитим друштвеним, политичким, економским и културним приликама,
турбулентним и хаотичним васпитно-образовним системима, ад хок прихваћеној
експанзији информационих технологија.
Младима је понуђено укупно лоше поднебље и простор опхрвано сијасетом
неуралгичних чворишта. Била би илузија стављати их у такво жариште са
императивом да својом младошћу и инвентивношћу они рјешавају
вишедеценијске друштвене странпутице, посртања и тумарања.
Треба им препустити иницијативу, стручност, мобилност, идејност, доступност
сазнања, али на уштрб значајне редукције оних који тај терет, видјели смо у
изложеном, објективно не могу изнијети. Напротив, постојећи путеви, путоноше
и путокази не воде нас у бољу сутрашњицу. Како у том контрасту старог
архаичног и новог савременог наћи адекватну синергију квалитета једних и
других одређујући правилан укупни развој. Велики Дучић у том смислу
рече:“Нико није пресрећан зато што је млад, а свако је несрећан и очајан што је
стар“. Јаз или ако хоћете изаберите сами нешто блажи израз према младима је
присутан. Он не може бити побрисан малим учешћем појединца или група
младих у јавном животу . Управо на том плану идеолошко профилирање странака
и учешће младих у њима има потпуно негативна исходишта.
Овако како се сада ради није ништа друго до инструментализација младих у
предизборним и изборним активностима. Не могу се од срдстава пореских
обвезника у једној средини групе послушних младића и дјевојака слати на
„заслужени“ одмор – рекреацију вишедневну а ти исти у правилу не раде. Ко их
шаље и због чега? Њихова политичка зрелост је упитна, а странкама корист
евидентна. Стварају ли се на тај начин непровјерени или скромних знања будући
партијски лидери. Ваљда би било исправније привољети успјешне младе људе
одређеном политичком односно страначком програму. На тај начин добија се на
квалитету а истовремено и на општем рејтингу странке. Морамо знати да
паметне ствари не старе, него само промијене изглед. Ти умни млади људи
сигурно ће постати дивни старци. На њих треба ставити тежиште. Имамо их, а за
дивно чудо управо таквим не пружамо довољно прилике за активан друштвени
ангажман. Овако без обзира на године човјек се разболи слушајући болесне, али
и подмлади, добије крила, слушајући младе, идејне, образоване људе. Напустимо
теорију незамјењивости величајући до бесмисла улогу појединца, најчешће без
основа. Ово ако ни због чега оно услед опасности која вреба а гласи: „Има једно
жалосно доба у животу кад човјек осјети да познаје више мртвих него живих“.
Човјек у старим годинама није много мудрији али је засигурно много тужнији
него прије. Опасан је свијет који је сишао на улицу јер је по правилу
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побјегао од куће, од себе, од књиге, од размишљања. И једно погрешно
усмјерено дијете носи у себи велике друштвене посљедице.
Ово напомињем због раније изнесене чињенице да има људи који више припадају
некој групи, него породици и отаџбини. Глупост је највећи непријатељ
зближавања међу људима. Примитивних и необразованих људи треба се клонити
јер се они боје свега онога што не разумију, највише се бојећи паметних. Зато
глупост и сматрају највећим неморалом и зараном болести. Да сутра почиње
данас могла би послужити као идеја водиља. Гдје су у свему овом млади?
Најбоља илустрација и виђења младих може се сагледати кроз промјену односа
отац – син.
Осмогодишњак за свог оца каже да је веома мудар да зна све. Одрастајући као
свршени основац за тог истог оца каже да му отац није паметан као што је раније
мислио и не зна све. Завршавајући средњу школу закључује да му отац не зна
много апострофирајући да он од њега зна више да би у завршној младалачкој
доби дошао до сазнања да му је отац старомодан не схватајући запажања сина и
времена у коме живи. Те компарације, које су очито видне, нису ништа друго до
жеља младих да стварају свијет око себе по властитим хтијењима. Јесмо ли и
колико спремни као друштво да им пружамо шансу. Сигурно не довољно али
што је још
поразније не радимо ништа у том правцу дозвољавајући
најдраматичнијим одласком ладих потенцијала ван земље. На то, бар за сада,
нико озбиљније не реагује. Запамтимо на знању али истовремено и на храбрости
зида се величина. У том правцу морамо тражити добре помоћнике не очекујући
више него што нам је неопходно.
Медиокритет никад није грабио напретку. На просјечностима се не темељи
прогрес. Из наведеног, ваљда би морали извући закључак да максимално
користимо оне људе који су у својој струци доказани, први. Мозак не познаје
вакум. Укључимо срце и главу као два сунчана пола наших способности. Ове
поруке треба схватити као путоказ за организованије, праведеније и срећније
друштво.
Признаћемо значајна вјештина је бити срећан. Промјене у образовном систему
Русије у последње двије деценије ХХ вијека очитавале су се у значају
вриједности и мјеста и улоге младих. Хитно се друштво ослобађа радних старих
идеологија, мијењају се наставни планови и програми. Ученици се подстичу на
радозналост, грађанска права, маркетиншку економију, познавање животне
средине. Приоритети руске реформе образовања огледају се у: значају логичке
компоненте уџбеника; логике и смисаоних параметара текста уџбеника; логика и
умјетничко-техничка концепција уџбеника; значај уредничко-издавачке етапе у
раду на логичкој компоненти уџбеника.
Тамо су се развили читави центри за истраживање израде уџбеника. То је
постављено као глобални проблем који са задовољством у овом периоду даје
жељене резултате. У самој реформи млади Русије дали су немјерљив допринос.
Младима се, истински, на другачији начин треба прићи.
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Евидентно је без неких дубљих анализа схватити тежину њихове ситуације. Без
адекватнијег односа друштвене заједнице овај проблем се не може превазићи.
У противном доћи ће до још драматичнијих одлазака оних најбољих. Тада би по
неписаном правилу дошли у ситуацију када констатујемо да није најгоре по
једну државу што јој одлазе најбољи, већ што јој остају они који то нису са
огромним овлашћењима без икаквог покрића. Многа истраживања чији су
испитаници били млади говоре да они желе да раде посао који воле, за који су се
школовали. Талентовани и успјешни студенти у правилу су противници бављења
политичком. Они за своју земљу имају перцепцију високог степена значаја
природних богатстава и традиционалног гостопримства. Писмо ћирилично као
један од темеља националног
идентитета наших простора не смијемо
запоставити поручују млади. Свјесни немоћи друштвене заједнице да им не може
обезбиједити елементарне услове за егзистенцију у великом проценту
изјашњавају се за одлазак у иностранство. Бука-магазин из Босне и Херцеговине
у свом обраћању јавности кад је у питању стање младих у овој држави износи
драматичне податке преко свог представника. Незапосленост је главни разлог
великог одласка младих из ове земље. Друге присутне проблеме које износе су:
низак квалитет студија који не одговара тржишту рада, непризнавање диплома
ван граница БиХ, од завода за запошљавање млади имају мале користи,
заснивање брачне заједнице код незапослених супружника отежава и онако
тешко стање. Значи одлазак младих „одлив мозгова“, њихова права је суморна
слика ових простора. У последњих осамнаест година БиХ-у је напустило око
150000 младих а на власти исте политике само са повременом промјеном ликова
без слуха за проблеме ове категорије.
Често ти исти политички естаблименти младима шаљу поруке да су неодговорни,
лијени, апатични, незаинтересовани, аполитични. То млади треба да издрже а
сами су свједоци шта се дешава на овом локалитету од корупције, непотизма,
некомпетенције, укупног друштвеног срљања и пропадања. И та очигледна
понижења су један од узрока њиховог одласка. Они се одлучују за одлазак у оне
земље гдје су им услови за добијање посла веће, а то су у правилу земље западне
Европе. Тренутно више од 60% младих би напустило просторе БиХ-е. Ово из
разлога што они своју државу виде као неуређен простор за нормалан живот јер
податак да је једна од најнеразвијенијих земаља Европе снажан је разлог .Њена
економија која је функционише на здравим основама, висок степен корупције,
непостојање грађанске свијести и грађанске савјести, нејасан политички пут
којим се креће БиХ-а, са неизвјесном европском будућношћу, бројне
изолованости ове земље само утврђују увјерења младих да што прије напусте ове
просторе. Инвеститори који су главни предуслов већег запошљавања напуштају
дестинације угрожавајући на најдиректнији начин задржавање младих у овој
земљи. Да ова држава нема активну политику према младима, да не брине о
њима свједочи и анализа буџета ове земље. Док на западу улажу знатна
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средства у науку и истраживања, развијају висок степен комуникације и дебате
код младих, уче их критичности овдје је супротно.
Конкуренција на свјетском тржишту је велика траже се нове компетенције. И
забадава нама талентовани ако немају подршку државе. Не може младе „ех
катредра“ без нових образовних система и одговарајућих метода интегрисати у
мање организовано друштво. На тај начин се не могу постизати запажени
резултати. Зато и јесте „одлив мозгова“ за једну државу велики корак назад. Има
ли ироније веће него кад за неког талентованог младог човјека из било које
научне области организујете донаторско вече за одлазак на неко такмичење.
Иронија до бола. Напоменули смо у ранијим поглављима да су свима пуна уста
младих нарочито политичким елитама. Предизбоне активности су претрпане
разних обећања младима од запослења, отварања погона, школа, универзитета,
студентских домова, бољег стандарда младих у њима. Суштина је имати младе за
своје гласаче а себе задржати у уљуљканим добро плаћеним фотељама и
позицијама.
Колико је водећим гарнитурама стало до младих говоре буџети намијењени
њиховим горућим проблемима од локалне заједнице до републике. Зато се и дају
тако симболичне стипендије за младе, њихово стамбено збрињавање је скоро
никакво, давање шансе за успјешну егзистенцију безначајно. Манипулација са
младима о повременим или уговор о дјелу пословима добија широке размјере.
Истина је да млади који се одлуче на одлазак у иностранство имају велике шансе
да до посла дођу стварајући на тај начин и оптималне услове за оснивање
породице, разне преквалификације, дошколовавања, покретање бизница што
живот и чини успјешним.
Када су у питању права младих цијели регион западног Балкана односно
легислатива за младе је угрожена прије свега израженим високим степеном
незапослености. Приговори младима од стране државних представника да не
знају радити не стоје у младима већ у постојећем образовном систему који их је
томе морао научити. На упит зашто не уче, одговор се може наћи и у чињеници
да постојеће тржиште рада исмијава их и за оно што су у школама научили.
Често се чује да су млади на грбачи родитеља, да су паразити. Одговор би гласио
а кога ближег имају од родитеља када их други субјект држава не помаже нити
подржава. Друго је питање што поље васпитања код младих има простора за
корекцију оваквих односа.
О томе је доста било ријечи у поглављу образовних прилика. Да задржимо младе
морамо дати приоритет у укупној стратегији развоја, економском развоју,
програмима запошљавања, развоју омладинских бизниса, реформи образовног
система, адекватним стипендијама, развијањем плодног научног дискурса,
буџетима који тангирају проблеме младих по било ком основу, већег политичког
простора младима. Уз то што прије се ослободити фраза о младима типа „на
младима свијет остаје“ јер нису пожељне зато што истински нису искрене. У
супротном све ће више младих бити пред страним амбасадама, а демографска
карта све суморнија.
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Слична ситуација је присутна и на подручју Србије. Стручна јавност и фактичко
стање испољили су три изазова за све државне институције а то су: старање
становнишва, незапосленост и одлазак младих.
Три тешка задатка пред сваку иоле озбиљну владу. Ваља напоменути да оваква
питања још нису нашла приоритетно мјесто да се нађу на дневном реду као
тематска питања. Вјероватно из разлога што за њих нема адекватних рјешења.
Баш ова и слична питања опредјељују судбину једне државе. Дакле, проблем
младих на овом простору је веома сложен. Услед своје сложености он
мултиплицира наведени трајни проблем. Незапосленост младих утиче на
драматично лош природни прираштај и све наглашенију емиграцију. Бијела куга
је одавно закуцала на наша врата док млади све интензивније траже мјесто под
сунцем ван граница своје земље. Не само што одлазе него носе и горко увјерење
и висок степен небриге од оних који су позвани да ове проблеме рјешавају.
Остало им је увјерење да ће тамо негдје наћи услове, скућити се, формирати
породицу одговорно привређивати. Незапосленост младих у себи интегрише
вишеслојни проблем исказујући га кроз економску цијену одсликану кроз
неуспјеле инвестиције у образовање и обуку. Са овим проблемом истини за вољу
суочава се и Европска унија гдје је тамо просјечна незапосленост њених чланица
десет процената. Глобална финансијска криза највише је погодила Грчку и
Шпанију у којима се незапосленост креће око 25 процената отприлике као и у
Србији. Оно што је заиста алармантно је што стопа незапослености младих овдје
премашује проценат од 51%. Анализирајући такозвану
структурну
незапосленост као и ону коју изазивају циклични раст и развој у привреди и
становито присуство економске кризе отв ара низ тешких питања у смислу како
повећати број запослених, како отворити нова радна мјеста, које мјере у том
свјетлу држава треба да предузме.
Заиста комплексан проблем који не трпи одлагања. Управо успјешност једне
државе и мјери се њеним активним присуством на тржишту рада, рјешавању
економских питања са посебним акцентом на питање незапослености. Овдје и
јесу рјешења али и присутна дилема уколико држава у овим отвореним
питањима жели да интервенише на другој страни остаје питање квалитетне
интервенције ње саме. Док се европске државе баве питањима буџетскихз
дефицита у нашој држави тај проблем је вишедимензионалан, слојевит, тежак.
Но, скоро је стално присутно у сету мјера активне политике запошљавања разне
обуке, преквалификације, доквалификације, субвенције за отварање нових
радних мјеста, самозапошљавање, јавни рдови, фамозни сајмови запошљавања.
Ипак горући проблем је неусклађеност понуде и потражње одређених
образовних профила на тржишту рада. Овом проблему и наведеним проблемима
младих држава треба да понуди приоритет у рјешавању присутне кризе. Ти
проблеми још нису стекли право приоритета а њихово рјешење се налази у
темељној реформи образовања која тавори на почетној станици и никако да се
доведе до краја.
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Паде ми на памет нобеловац за економију, амерички професор Пол Кругман,
који кривце за мрачно економско стање у свијету види у људима „са погрешним
идејама, који су се последњих десет година толико осилили да су свјесно
занемарили здраву памет и исцрпљују човјечанство својим политикама штедње.
А они који су имали више или мање добре идеје о томе шта је потребно
економији недостајала им је храброст и воља да се прихвате посла и промјене
ствари“. Констатација успјешног професора свеобухватна и са поруком.
Одлив мозгова у Србију је вишеструко коштао и одразио се на свеукупни развој
њеног друштва. Нису само млади талентовани образовни људи одлазили са ових
простора већ и они успјешни стручњаци са великим искуством који су водили
многе истраживачке пројекте у земљи. Рад многих пројеката њиховим одласком
престао је са радом. Зато сада укупни наши простори исказују вапај како за
младим и талентованим стурчњацима тако и оним који су раније из различитих
разлога напустили земљу. Они укључени у јединствену цјелину могу бити
генератор економског опоравка земље. Неопходни су нам провјерени стручњаци
и иноватори у сектору истраживања и развоја као и преговарања са Европском
унијом чиме стварамо основне претпоставке за брже запошљавање и рјешавање
горућих, нагомиланих проблема младих. Колико су млади присутни у јавном
животу говори следећи осврт.
Симптоматично је што млади нису активно укључени у јавном животу. Често им
се на многим медијским сервисима нуди ништа друго до класичног декора у виду
нијеме публике пропорционално заступљених полно и ништа више од тога. Ту
се не траже најбољи, најталентованији студенти. Чиста форма на који се
некритички пристаје. Значи младост је представљена виртуелно или као декор.
Управо у многе емисије које имају високу гледаност треба доводити младе људе
који неће климати главом, безразложно аплаудирати већ оне који ауторитативно
могу да изнесу своје ставове, преференције и интересе друштвених група којима
припадају односно представљају. Очито је да ни уредницима јавних сервиса није
стало до квалитетне интеракције са грађанством. Ту привилегију имају партијски
моћници и политички аналитичари шетајући од студија до студија понављајући
препознатљиву често шупљу причу. Зар ти медијски простори неби требали
бити привилегија научних и јавних радника као и младих талената. Тамо гдје се
не инсистира на креативној енергији мноштва и не увећавају вриједности јавне
комуникације не треба очекивати квалитет политичког поднебља још мање
квалитетну улогу јавног сервиса. У медијском простору млади су драстично
искључени као најобразованији дио друштва што је недопустиво. Баш они треба
да буду у средишту информативне дјелатности. Ово из разлога што управо од
њих зависи иглед будућег друштва, а по аутоматизму умногоме и укупан
медијски систем у коме су данас маргинално заступљени.
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Све државне институције од законодавне, извршне, судске власти налазе се пред
великим изазивом у квалитетном вршењу својих функција чији ће корисници
бити сами грађани. Парцијални и страначки интереси уколико истински желимо
општи напредак немају мјеста.
Овим просторима требају креативни, умни људи укључени са свим
потенцијалима у бржи развој државе. Императив је ове просторе претворити у
конкурентне не заборављајући ни једног момента националне интересе и
губљење властитог идентитета.
Осмишљене активности свих друштвених субјеката искреном помоћи државе
могу створити солидне претпоствке да млади адекватније и одговарајуће
партиципирају у укупном миљеу. На тај начин ангажман и повјерењем у њих они
ће знати узвратити препознатљивом динамиком, одлучношћу и љубављу према
својој отаџбини.
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X
УМЈЕСТО ЗАКЉУЧКА – УМЈЕСТО РЕЗИМЕА,
ПОУЧНИ ОСВРТ
Тешко је извести закључак овог мог „прогонитељског“ подухвата. Ако је
човјек збир онога о чему свакодневно размишља или пак да је његов живот
онакав каквим га обликују његове мисли онда више годишње ангажовање на
овом раду има своје оправдање. Много је невоља на овим просторима да би се
безочно ћутало. Искуство нам је паланачко. Паланка је наша судбина, наш зао
усуд. Како нема свијета изнад духа паланке осуђени смо на паланачку
затвореност. Тешко је у таквим просторима било шта мијењати. Зато сам се и
дрзнуо расвјетљавајући наведена подручја допринијети неком другачијем начину
размишљања. Тај дух који нажалост доминира као дух једнообразности, односно
дух готових рјешења, образаца, веома одређене форме и довео нас је до очаја.
Стил је све, човјек је нажалост много мање. У таквом окружењу гдје је важније
добро се држати устаљеног обичаја него бити личности тешко се опстаје.
Људи су вишегодишњим стереотипима официјелне локалне и више власти
збуњени, устрашени и уплашени често и из занемарљивих ситносопственичких
интереса које добијају на кашичицу. Све што им се нуди је инфазираност вјером
и нацијом. Та и таква тржишна роба која им се нуди без икакве аргументације
предуго траје.
Предуго траје тај имагинарни штит народа од стране оних који не знају да
направе квалитетан искорак. Зато колективно и посрћемо све дубље пропадајући.
Једноставно речено на сцени је рециклирана памет. Поданички менталитет
добија обрисе пандемије. Стид као карактерна црта и стил понашања нестаје.
Безочност нечасности, неискрености и нечовјечности су обиљежја времена. Све
то напаћена земља планета као мртва природа подноси повремено опомињући
посрнулог човјека својим снажним реакцијама поплава, земљотреса, вулкана као
другог облика кретања.
Током писања једна од водиља ми је била, за мене сјајна мисао Емерсона:“Сваки
човјек кога упознам на неки је начин вреднији од мене, због тога што од свакога
понешто научим“, као и мисао вјечног Платона: „Осјећања су поводљива,
промјењљива и исцрпљива док је само свјетлост ума непоколобљива и вјечна“.
Комплексност ових осам поглавља књиге чини ме неспокојним и узнемиреним
због поруке која може бити лоше схваћена али истовремено и достојанственим и
непоколебљивим јер сам увијек кроз живот корачао усправно. У крајњем случају
проблеми су од памтивјека имали оштру границу између успјеха и неуспјеха.
Уколико су лоцирани у нама требало би да нас подстичу на храброст и мудрост.
Ментално здрав човјек и не значи ништа друго до посвећености реалности по
сваку цијену. Образованих и успјешних људи у било којој професији који
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признају своје мањкавости у знању не треба се бојати јер се у правилу ради о
снажним експертима којима треба вјеровати.
За све написано била ми је потребна љубав, храброст и мудрост које се не могу
сертификовати академским степенима. Како ме догматизам није интересовао
нити ме ичему научио, а скептицизам који ништа не обећава није ми иманентан
одлучио сам се из свог угла приказати укупно стање са реалистичког становишта.
Знамо да су идеје чисти умски појмови а категорије чисти разумски појмови
поштујући конта. Њих сам се у том сазвежђу и придржавао исто као и слободе,
својества свих умних бића. Његова питања: шта човјек може знати?; шта треба да
ради?; чему се смије надати?; интегрисани су у једно: Шта је човјек, више су од
нужног. Управо је човјек као јединка друштва, превасходно млад човјек, довољан
разлог за уложени труд током писања. У том смислу и генијални Достојевски
рече:“ Никаквим оковима и жиговима нећеш човјека натјерати да заборави да је
човјек“. Пошто је новац у данашње вријеме углавном постао средство готово
свих вриједности онда се инстиктивно непогрешиво брани егзистенција тамо гдје
разум груби ефикасност. Хтјети много је опасно али је како Ћосић каже
најлакше, јер је много теже моћи једно. Захтјев ове књиге је скроман, нека бар
пробуди оне који немају право на дубоки сан и инертност. Велики Ћосић
упозораваше када изговори да је лаковјерје наша прва национална одлика, а да
свој пут народ не бира по памети него по муци. И овај рад је управо производ
превеликих мука овог народа, угроженост свих вриједности па и самог
идентитета што је пораз ума.
Е, у таквом колориту, политичкој незграпности и истрошености не смије се стати
по страни са високим степеном аопсије на све присутне недаће. Такав
инфантилни приступ човјек здравог разума себи не смије допустити.
Па зар ћутати кад је на овим просторима у најцрњем свјетлу демократија
доживјела крах. Средства информисања колико год се деклартивно изјашњавала
да су слободна то у стварном животу заиста нису. Њихову обојеност лако је
препознати.
Нажалост приступ овој друштвеној дјелатности и многи међународни
званичници различито сагледавају. Најновији случај са новинарима у Француској
„Шарли-елбоа“ од стране исламских екстремиста био је више него помпезно
пропраћен. Нека, тако и треба осудити сваки екстремизам. Многи су у том
случају видјели и сукоб цивилизација. Остало ми је нејасно и још дубоко боли
шта је било са шеснаест новинара и телевизијских радника 1999.год. у нападу
НАТО-а лијансе на РТС у Београду. Тада нисмо били сви РТС. Напротив, многи
међународни званичници тај гнусан чин прогласише легитимном метом и
изузетно значајним политичким развојем. Ваљда се то дешава у вријеме
неуједначених критерија, мањка исконских вриједности или вишка нечијих
интереса. На такве неразумне неуједначености на различитим
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подручјима амерички професор Ноам Чамски највећи морални аутор
рече:“Таквој пропагандној агенцији не смије се дозволити да бљује своје
вулгарне бестидности“.
Корупција и организовани кримилан су у експанзији. Да је то тако потврђују
скоро сви политички и надлежни институционални субјекти и ништа више од
тога. У Србији на срећу осјећају се неки помаци али не довољно. Лоша кадровска
политика, боље рећи кадровска комбинаторика, довела је до високог степена
некомпетентности најодговорнијих кадровских рјешења. Политика и бављење
њом је вишеструко уносан посао. Она превасходно конзумира стручњаке „општег
профила“ са суморним исходима. Недостаје институционалне ефикасности јер је
иста под апсолутном доминацијом њених персонификација од општине до
републике. Дуготрајна транзиција од које се у приоритету очекивала промјена
политичког и привредног система прераста у фантомски параван задржавања на
сцени стерилних политичких елита. Пљачкашку приватизацију без икаквих
посљедица доживјели смо као потпуни привредни слом са армијом
обесправљених, изиграних и до просјачког штапа доведених радника. То се све
дешавало пред очима иних синдиката као квази заштитника основних радничких
права. Друштвено раслојавање поприма обрисе феудалног друштвеног поретка са
неморалним и трауматичним посљедицама. Замислите када запослени у
заједничким органима БиХ, односно посланици Скуштине БиХ имају примања
преко 6000 КМ а просјечна пензија је између 300-400КМ. Какве ту компаративне
или људске односе треба тражити. На то зло задовезује се и оцјена рада тих
органа од стране разних агенција надлежних за то са негативним учинком. Али
такви појединци са таквим резултатима по истеку мандата постају обавеза своје
базе да им се нађе „адекватно“ радно мјесто јер забога они су бранили више
интересе.
Како су ти интереси брањени и како се данас бране говори податак да је БиХ
једна од најнеразвијенијих подручја у Европи, са најудаљенијом временском
перспективом прикључења Европској унији и са драматично високом
корупцијом. Ко је и чије интересе овдје неко бранио и како, аутор ових редака је
збуњен. Бирократски апарат је потпуно одрођен од народа. Ни једна
организациона јединица није у истимској служби грађана. Та бирократска,
неефикасна болумента буквално чини једну посебну субкултуру у постојећем
систему.
То стање Матија Бећковић изражава у свом стилу:“Нигдје човјек није тако мали
као пред шалтером и нигдје мали људи нису тако велики него иза њега“.
Можете замислити када у Републици Српскјој имате 16 министарстава, а
парламент четири подпредсједника. По тој инерцији констатуисан је и синдикат
са скоро истим бројем синдиката који имају мање запослених радника од
пензионера. Њихови представници као да представљају музеј воштаних фигура
услед дугогодишњег ухљебљења и високог непознавања стварних радничких
потреба тумарају по суморној радничкој прошлости и
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неизвјесној будућности. Они, несретници као свугдје у свијету, умјесто да
анализирају партијске
програме постојећих странака и да афирмишу
најприхватљивије који препознатљиво штите интересе радника износе
декларативну а суштински неутемељену аполитичност. На другој странани на
сцени је честа колаборација са властима на многим питањима гдје је неби смјело
бити.
И друге организације типа удружење пензионера, борачка организација,
удружење студената не испољавају висок степен ваљане организованости. Да је
тако присјетимо се низа афера, нечасних радњи, погрешних активности а да се ни
огласили нису. Замислите када појединац добије у јавном предузећу отпремнине
70000 КМ и следеће седмице постане директор једног од пет ванбуџетских
фондова из Републике Српске. Да би зло било веће то постаје појава без трунке
стида. Вишегодишњим посматрањем примијећено је да у изборним активностима
на свим нивоима код бирача је присутан нерасвијетљен посебни ментални
процес. Све се подређује појединцу на листи не програму поједине партије.
Можда и из разлога што ти програми личе један другом и што немају
оперативности а изабрани има баш никакве одговорности. Каква је одговорност
посланика који у мандатном периоду није учествовао у било каквој расправи.
Никаква, бар мени није познато. Зато и стоји закључак да странке не носе са
собом идеје и рјешења изласка из кризе артикулишући на тај начин вољу бирача
већ најчешће пласирају разне конфликте трауматизирајући народ. Буџети као
предуслов функционисања општина и републике нису развијени већ потрошачки.
Услед тога и имамо на сцени неселективно задуживање земље како би се
измириле обавезе према стерилној и гломазној администрацији. Локални
моћници у овако организованој управи постају
исконски владари са
неограниченом моћи и привилегијама. То исто важи и за републичке институције.
Персонификације постају све и свја. Цивилно друштво и невладине организације
умјесто да су коректори пропуста рада једне државе многи од њих иако носе
предзнак невладине организације чсто се налазе на буџету саме државе.
О култури и образовању као и мјесту и улози младих у оваквим приликама било
је доста запажања. Само ће мо закључити да квалитетне културе ни значајнијег
учешћа младих у јавном животу неће бити без тмељно урађене реформе у
образовању. Та реформа је полазиште свих промјена и опредјељење једног
друштва куда ће поћи.
Мој животни и радни план увијек је био квалитетно припремљен. Велики сам
противник резервних планова или такозваних „Б“ планова. То у правилу отвара
абецеду планова што је посљедица неквалитетног планирања. Таквим и сличним
несигурним радњама човјек улази у зону „научене беспомоћности“ која постаје
његово обиљежје што није пожељно. Јасни циљеви са јасним видицима су
сигуран путоказ. У противном „инвентарисање мрака“ не може помоћи. Јер није
важно шта гледамо, него шта видимо. Трудио сам се да кроз живот стекнем
квалитетне радне навике
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које су ми много помогле у укупном стваралаштву и у животу у цјелости.
Износим их и због младих нараштаја јер сам и сам за њима дуго трагао. Оне се
одсликавају у следећим активностима које су биле иманентне и бољим и
успјешнијим ствараоцима од моје маленкости. Гласе:
• Прије сваког озбиљнијег радног подухвата добро очистити радни сто,
• Разврстајте посао по редоследу и степену приоритета односно важности,
• Искрсли проблем не одлажите, рјешавајте га одмах на лицу мјеста.
Синзхронизовано том динамиком доносите одлуке брзо, без одлагања,
• Важно је да организујете добро посао, постављате осмишљене задатке пратећи
њихову реализацију жељеном динамиком еволуирајући постигнуте резултате.
Мени су овакве навике олакшале солидан приступ зацртаних циљева.
Мој животни и радни вијек обиљежило је наставничко звање радећи на
образовању, васпитању и ресоцијализацији младих. Да ли сам ја у тој области
оставио трага нека други просуде.

Од родног листа до биографије и СV-ја
Племенитост својих родитеља сваки оријентисан човјек носи у свом бићу.
Моје родитеље оца Јанка и мајку Ђурђу са прегрштом исконских људских врлина
дубоко носим у свом бићу, својој утроби и својој души. Они су ми општом
немаштином опхрвано дјетињство надомјестили искреном родитељском љубави.
Сваки мој успјех у дубокој основи имао је утемељење у њиховој подршци, а
неуспјех снажан мотив у њима да га лакше пребродим. Учили су ме и чини ми се
научили да усправно ходам, самостално мислим, поштујем и волим људе. Та
горштачка, херцеговачка, племенитост постала је карактерна црта моје личности.
Поносан сам на то.
У мом родном Сечњу заврших основну школу и гимназију. Први студиј
завршавам на Београдском универзитету, други на Загреачком, магистратуру у
Бањој Луци са докторски студиј на Сарајевском универзитету. Радио сам у
образовању, социјалној заштити, тренутно са универзитетски наставник. Аутор
сам четири књиге, једне студије са групом аутора и преко тридесет научних
радова. Отац сам двоје дјеце. Дјеца као сва дјеца. Оно што ме кроз живот носи
су моја унучад Софија, Марија, Милица и Вук. Њихова искрена дјечија љубав
покретач је свих мојих активности.
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Већ овом писанијом изашао сам из оквира родног листа улазећи у поље
биографије и мистично табуизираног СВ-а што ми није намјера. Та два мени
језички неприхватљива појма супротстављена су мом властитом идентитету.
У животу ништа људско није ми туђе. Због срећног дјетињства остао сам вјечито
дијете. Зато свега што се искрено и са задовољством сјећам је дјетињство. Можда
је и ту разлог што ми је божанствено најљепше са унуцима.
Родни Сечањ, људе у њему и његово природно кружење доживљавам и данас
дјечије искрено. Тамиш и пространи сечањски атари су мој живот у мислима. То
је моја незамјењива стварност. Узвишену Светосавску Херцеговину генски носим
као инспирацију и надахнуће, као соје интелектуално извориште.
Можда сам у свом влститом хабитусу о коме је великан Јован Цвијић у
балканском расчлањивању подробније говорио, интегрисао у себи динароидски и
панонски пут човјека. Овоземаљски је и пожељно бити панонски смирен и
горштачки оштроуман. Простори на којима живимо довољно су распарцелисани
да нам то постаје нужност. У раној младости расчистио сам са четири велике
биједе човјекове: слабости воље, личне сујете, разочарења и страха од другог
човјека.
Функционишем у увјерењу да је лакше бити краљ него господин који изазива
бојазан и дивљење. Оно што забрињава је присуство појефтињења појма
„човјек“. Имам утисак да се о свему више говори него што се истински
размишља о статусу човјека.
Током живота покушао сам да створим властиту и јединствену људску и
професионалну цјелину. Знам сигурно, одувијек сам био већински власник своје
личности.
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Р Е Ц Е Н З И Ј А
рукописа књиге под насловом

„Нећу да ћутим“
проф. др Јована Вукоја
Рукопис проф. Др. Јована Вукоја „Нећу да ћутим“ представља самосталну
студију добијену вишегодишњим стручним посматрањем и научним
истраживањем.
Значај наведеног комплексног садржаја који детаљише друштвено-политичке,
културно образовне односе детерминисане многобројним слабостима без видне
жеље за напретком аутор критички анализира све друштвене сегменте система
упућујући на квалитетнији друштвени искорак.
Садржај рукописа стога представља важан извор сазнања сктуелног друштвеног
тренутка. Тема је, колико актуелна, толико и недовољно истражена, али научно
релевантна. Аутор је комплексне друштвене односе и њихово мањкаво
институционално функционисанје укомпоновао у читак и једноставним стилом
написан рукопис. Образложење теоријско-методолошке концепције насловљене
теме, као и анализа добијених резултата истраживања, упућује да су у
елаборацији тако сложене теме адекватно примијењене савремене теоријскометодолошке парадигме.
Комплексност теме, вишегодишње научно посматрање и истраживање аутора
указују на многбројне мањкавости укупних друштвених односа на циљним
истраживачким подручјима. Уз присуство повремене резигнације самог аутора на
присутне појаве у окружењу, не напушта га критички приступ и дубока
мисаоност. Детектоване појаве, па и оне које су обиљежене као социјалнопатолошке, аутор феноменолошки и етиолошки расвјетљава, нудећи у датом
тренутку адекватна рјешења.
Посебно интересовање аутор ставља на неопходну реформу образовног система,
чије утемељење види у реформисању политичко-економских односа. Млади су, у
свему томе, у фокусу са неадекватним властитим аранжманом који је
супституисан њиховом неадекватном улогом у укупним друштвеним односима.
Сублимирајући све анализиране параметре, наведени рукопис представља
вриједно дјело, које треба представити широј јавности. Издавачу предлажем да га
публикује.
проф. др Предраг Ковачевић
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Прегледао сам рукопис наведеног наслова проф. др Јована Вукоја,
универзитетског професора у Бањалуци, под називом „Нећу да ћутим“.
Књигу сачињава девет поглавља и закључно разматрање самог аутора. Обрађена
поглавља у рукопису су изнесена концизно, прегледно и јасно, те недвојбено могу
пружити довољно прегледног материјала о непотпуној и неадекватној друштвеној
организованости циљних подручја, како са друштвеног и политичког становишта
тако и са екномског, културолошког, васпитно-образовног и информатичког
аспекта. У таквом укупном ровитом амбијенту аутор размишља о адкватниој
улози младих у реалном окружењу.
Многобројни појмови и смјернице, које сам аутор презентује, сигурно могу
допринијети, без обзира на бритак израз самог аутора, бољем и успјешнијем
функционисању наведених друштвених субјеката и институција. То и јесте
основна мисао и порука професора Вукоја.
Аутор се, прије свега, руководио педагошким критеријумима науке, а не
критеријумима лажне квази идеологије. Бременитост друштвених односа овај
рукопис покушава да разјасни концепт присутних друштвених конфликата и
нараслих незадовољстава ширих друштвених слојева тражећи нова рјешења и
путеве рада и развоја укупних односа и друштва у цјелини. Садржај рукописа
настоји разјаснити и консолидовати концептуалне шеме и излазе из кризних
друштвених односа. Писац на оригиналан начин покушава тражити квалитетне
разлоге излаза из сложених друштвених односа.
Читајући написани садржај, читаоци могу добити одговоре на неуралгичне
друштвене односе, који су видљиви и очигледни у свакодневном животу. Зато ова
књига и нема превасходни полемички већ рационалан и савјетодавни карактер.
Наведени рукопис топло препоручујем за штампање, увјерен да ће исти
допринијети квалитетнијој научној мисли.
проф. др Ђуро Микић
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