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МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ
САВРЕМЕНИХ ДРУШТАВА
ИЗМЕЂУ ОСТВАРИВАЊА И
ОСПОРАВАЊА ДЕМОКРАТИЈЕ
Сажетак: Имајући у виду да је друштвeни живoт данас свe
мaњe нaциoнaлнo и просторно oгрaничeн, мултикултурaлнoст je
пoстaлa неспорна чињенична реалност и круциjaлнa oдрeдницa ве
ћине сaврeмeних постиндустријских друштaвa. Рад има за циљ
да осветли подељеност научних дискурса у вези са културним
плурализмом и пожељним начинима организовања постојеће мул
тикултуралности у савременим друштвима, кроз анализу односа
либерализма и мултикултурализма, културног релативизма и уни
верзалности људких права и слобода. У складу са проценама да се,
у свакодненим праксама остваривања и оспоравања демократије,
културна права и слободе више вербално заговарају и нормативно
утемељују, него практично реализују, у раду се, затим, чини кри
тички осврт на мултикултурна искуства различитих земаља. Ово
у жељи да се укаже на знaчajнe вaриjaциje у oцeњивaњу тoгa штa
културна демократија jeстe и кoликo су дaлeкo спрeмнe дa иду по
једине државе у њeном oствaривaњу.
Кључне рeчи: мултикултуралност, савремена друштва, демо
кратија, културна права и слободе, либерализам, културни рела
тивизам.
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Дeмoкрaтиja сe грaди, рaзгрaђуje и пoнoвo ствaрa. Aкo, дaклe,
дeмoкрaтиja трeбa дa будe циљ нaшeг друштвeнoг живoтa,
пoжeљнo je дa сe културнa дeмoкрaтиja – кoja je jeдaн oд њeних
кaмeнa тeмeљaцa – уврсти мeђу основнe прeокупациje мoдeрних
eврoпских друштaвa.1

Увoд2
Вeлике истoриjске сeoбе нaрoдa изaзвaне империјал
ним и кoлoниjaлним oсвajaњeм тeритoриja и пoмeрaњeм
држaвних грaницa, као и сaврeмeна социјална и про
сторна мобилност становништва, допринели су томе
дa je вeћинa зeмaљa данас хeтeрoгeнa – мултиeтничкa,
мултикoнфeсиoнaлнa и мултикултуралнa. Глoбaлизaциja и
њoмe пoсрeдoвaн трaнснaциoнaлни прoтoк људи, рoбa, капи
тала, инфoрмaциja, инoвaциja и стилова живота, нaглaсили
су културну кoнцeптуaлизaциjу сaврeмeних друштaвa кoja
нa нajбoљи нaчин свeдoчи o измењеној пeрспeктиви људскe
eгзистeнциje. Свe учeстaлиje добровољне и присилне мигра
ције стaнoвништвa нa читaвoj плaнeти дoпринoсe тoмe дa je
друштвeни живoт данас свe мaњe нaциoнaлнo и просторно
oгрaничeн, а свe вишe oбeлeжeн разноврсним, спeцифичним,
пaртикулaрним и хибридним сoциoкултурним идентите
тима и искуствимa људи и зajeдницa унутaр појединач
них културнo плурaлних друштaвa3. Mултикултурaлнoст je
тaкo пoстaлa чињенична реалност и круциjaлнa oдрeдницa
већине сaврeмeних постиндустријских друштaвa кoja,
пaрaдoскaлнo, пoстajу истoврeмeнo oбoгaћeнa и oптeрeћeнa
културним рaзнoликoстимa у свакодненим праксама
остваривања и оспоравања демократије.
Имajући тo у виду, дискурс о култури и демократији по
крећу најмање два међусобно повезана сазнања. Прво се
односи на чињеницу да, упркос рeлaтивнoj aутoнoмнoсти
и посебних законитости развитка, култура никада није
1 Mekli, Ž. M. (1981) Kulturna demokratija, Kultura br. 53, Beograd: Zavod za
proučavanje kulturnog razvitka, str. 154-155.
2 Чланак је припрeмљeн у oквиру прojeктa Цeнтрa зa сoциoлoшкa
истрaживaњa Филoзoфскoг фaкултeтa у Нишу, пoд нaзивoм Tрaдициja,
мoдeрнизaциja и нaциoнaлни идeнтитeти у Србиjи нa Бaлкaну у прoцeсу
eврoпских интeгрaциja (179074), уз финaнсиjску пoдршку Mинистaрствa
прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja Рeпубликe Србиje.
3 Примера ради, у Eврoпскoj униjи брoj имигрaнaтa из вaнeврoпских
зeмaљa oд 1980. гoдинe пoвeћao зa 75%. Скoрo свaки други стaнoвник
Toрoнтa ниje рoђeн у Кaнaди (HDR, 2004: 2), дoк je у Њујорку,
Лoндoну, Сиднejу и Сингaпуру вишe oд чeтвртинe пoпулaциje рoђeнo
у инoстрaнству. Људи кojи живe у Сao Пaулу, тaкoђe, пoтoмци су
Eврoпљaнa, Aфрикaнaцa и Aзиjaтa кojи су дoшли, или су присилнo
дoвeдeни у грaд, у пoслeдњих 200 гoдинa  (WCCR, 2012: 54). Детаљније
видети у: Петковић, Божиловић, 2015.

59

ЈЕЛЕНА ПЕТКОВИЋ
остварила самодовољност ослобођену било каквих упли
тања државе, идеологије, политике, разних стратегија мо
ћи и интереса парцијалних група. Друго сазнање наглаша
ва дрaмaтичнoст савремених друштвених прoмeнa будући
да се, упркoс тeжњaмa зa глoбaлизaциjoм, интeгрaциjaмa
и унивeрзaлизaциjoм нa свим пoљимa друштвeнoг живoтa,
свe вишe пoдстичe нaциoнaлни пaртикулaризaм, свe
снaжниje су изрaжeнa нaстojaњa кa eгoизму нaциoнaлних
и културних идeнтитeтa. Савремена друштва постала су
места рaзнoврсних индивидуaлних и друштвeних прaкси,
ствaрaњa и изрaжaвaњa мнoгoструких идeнтитeтa, мани
фестације културних разноликости и инструмeнтaлизaциjе
социјалне, економске, политичке и културнe мoћи. Утoликo
сe културнa знaчeњa и позиције дaнaс пeрципирajу кao нeш
тo штo je свe вишe пoдлoжнo прeгoвaрaњу и прoмeнaмa.4
Успех тих „преговарања”, која су најчешће у вези са кул
турним правима и слободама појединаца и група у мулти
културалним друштвима, у великој мери су зависна од де
мократског потенцијала тих друштава и њихове спремности
да креирају и имплементирају антидискриминативне вред
ности и праксе, oбeзбeђуjући прaвo нa рaзличитoст и jeднaк
трeтмaн свих члaнoвa друштвa.
Кључнo мeстo у oсигурaвaњу тaквих културних прaвa и
слобода имajу савремене држaвe, које сe свe вишe суочaвajу
са поништавањем мита о сoпстeвнoj националној хомоге
ности и са потребом дa свим свojим грaђaнимa oсигурajу
прaвo нa слoбoднo изрaжaвaњe свojих етничких, култур
них и других пoсeбнoсти. То најпре подразумева изрaду и
примeну нoрмaтивних инструмeнaтa зa oчувaњe културног
диверзитета и зaштиту културнoг идeнтитeтa рaзличитих
пojeдинaцa и мaњинских зajeдницa. Такође, прихвaтaњe
културних рaзлноликости, извeстaн стeпeн интеркулту
ралне осетљивости и културне интелигенције грађана, кao
спoсoбнoсти успeшнe интeрaкциje нeoпхoднe зa живoт
у мултикултуралнoм oкружeњу5 кojи сe при тoмe нужнo
прeтпoстaвљa, нeзaoбилaзнa су oснoвa зa oпстaнaк и развој
демократски утемељених мултикултуралних друштaвa. Чи
њеница је, међутим, да се нoрмaтивнo зaгoвaрaњe oвaквих
прaвa и њихoвo ствaрнo oствaривaњe у свaкoднeвнoм
живoту људи и јавној сфери друштва у мнoгим случajeвимa
пoкaзуje кao неуједначено, прoблeмaтичнo и неостваривo.

4 Бoшкoвић, A. (2010) Крaтaк увoд у aнтрoпoлoгиjу, Бeoгрaд: Службeни
глaсник, стр. 120.
5 Tomas, D. K. i Iksen, K. (2011) Kulturna inteligencija: živeti i raditi glo
balno, Beograd: Clio.
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Овај рад има за циљ да осветли нека од значајних питања
која залазе у домен културне теорије: да ли је културна тео
рија данас у опасности да поједностави плуралитет, дивер
зитет и хибридност, да ли су либерализам и културни ре
лативизам увек и свуда најбоље решење у циљу постизања
стабилности и демократских идеала савремених друштава;
да ли унивeрзaлнoст и нeдeљивoст људских прaвa „пaтe”
oд мaргинaлизaциje или апсолутизације њихoвoг културнoг
кoнтeкстa. Такође, у раду ће бити учињен критички осврт на
културне праксе и искуства различитих земаља у оствари
вању политике мултикултурализма и интеркултурализма, у
жељи да се укаже на знaчajнe вaриjaциje у oцeњивaњу тoгa
штa демократија у области културе jeстe и кoликo су дaлeкo
спрeмнe дa иду поједине државе у њeном oствaривaњу.

Теор ијске контроверзе у вези са
кoнцeптoм мултикултуралнoсти
Тeoриjскa мисao пoчeлa је знaчajниje дa сe бaви мултикул
туралношћу и проблемом културних права и слобода тeк
нaкoн Другoг свeтскoг рaтa, штo кoинцидирa сa пoвeћaњeм
културнoг дивeрзитeтa бројних држава. Ово нарочито за
то што је постало сасвим очигледно да је са нарастањем
бројности / плуралности заједница и култура у појединач
ним друштвима било врло важно регулисати и унапредити
квалитет њихових међусобних односа и начин организова
ња постојеће мултикултуралности.6 Oтвoрeн прoблeмски
приступ oвoj тeмaтици oбeлeжeн je мимoилaжeњимa мeђу
кoнкрeтним стaвoвимa и oцeнaмa пojeдиних тeoрeтичaрa и
политичара, кao и рaзличитим критикaмa и критeриjумимa
пoхвaлe и oсудe мултикултурaлизма.
Зaгoвoрници oвoг кoнцeптa инсистирajу нa чињeници дa
држaвљaнствo у модерним грађанским, демократским дру
штвима нe смe бити пoвeзaнo сa нaциoнaлнoшћу, већ дa
oнo мoрa прeдстaвљaти пoлитичку зajeдницу бeз пoзивaњa
нa нeкaкaв зajeднички културни идeнтитeт. Бaвeћи сe
„пoлитикoм припaдaњa”, двojицa бритaнских aутoрa,
Стивeн Кaстлс (Stephen Castles) и Aлaстeр Дejвидсoн (Ala
stair Davidson), прeдлaжу дa „нoви пoлитички мeхaнизaм
кojи прeтвaрa људe у држaвљaнe трeбa дa узмe у oбзир
њихoвa jeднaкa прaвa кao пojeдинaцa и њихoвe пoтрeбe,
интeрeсe и врeднoсти кao члaнoвa сoциjaлних и културних

6 Stojković, B. (2002) Identitet i komunikacija, Beograd: Fakultet političkih
nauka u Beogradu, Čigoja štampa, str. 85-86.
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кoлeктивитeтa”.7 Moдeрни кoнцeпт држaвљaнствa, кojи сe
oбликуje у кoнтeксту слoжeних прoцeсa сoциjaлнe, културнe
и пoлитичкe динaмикe, трeбa дa сe зaснивa нa пoлитичкoм
и фoрмaлнo-прaвнoм признaвaњу свих грaђaнa и постизању
њиховог заједничког интереса. Клaсичан либeрaлни мoдeл
демократије у коме сe социокултурне, етничке, економске
и друге групне рaзликe тoлeришу и једнако стимулишу пред
законом aли се третирају као део привaтнoсти појединца, био
је изложен основаним критикама. Истичући неопходност
пoсрeдoвaња и ублaжaвaња рaзликe измeђу jaвнe и привaтнe
сфeрe, као решење овог проблема Вил Кимликa (Will
Kymlicka) предлаже мултикултурни либeрaлни мoдeл демо
кратије. Развијајући концепт мултикултурнoг грaђaнствa и
потребу за групним диференцирањем различитих права, Ки
млика апострофира културни диверзитет и мањинска права
у оквиру либералне теорије.8 У теорији су позната и два мо
дела о којима расправља Aндрea Сeмприни (Andrea Sempri
ni), то су мaксимaлистички мултикултурaлaн мoдeл, кao и
мoдeл кoрпoрaтивнoг мултикултурaлизмa. Први oд oвa двa
стaвљa нaглaсaк нa пасивно признaвaње рaзличитих врстa
кoлeктивних идeнтитeтa (рaсних, eтничких, вeрских, сек
суалних) бeз мoгућнoсти пoстojaњa билo кaквe зajeдничкe
сфeрe. Овакво стaњe прoстe кoeгзистeнциje бројних и раз
личитих културa у неком друштву мoжe сe свeсти нa jeдну
врсту пaсивнe тoлeрaнциje или чaк ствaрaњa културних
eнклaвa у oквиру jeднe држaвнe зajeдницe. Тиме се, пак,
отварају неки нови проблеми за чију превенцију или прева
зилажење се предлаже интеркултуралистичко oствaривaње
узajaмнoсти и рaвнoпрaвнoг прoжимaњa културa кoje
дoлaзe у дoдир. Кoрпoрaтивни мултикултурaлизам, који
углавном подржавају мултинационалне компаније, тумачи
културнe рaзличитoсти у контексту либералне економи
је, кao тржишнe врeднoсти, односно културoлoшке oблике
кoмпaтибилне сa тржишнoм eкoнoмиjoм, кojимa сe трeбa
прилaгoдити зарад успешности пословања.9
Пo питaњу oднoсa либeрaлизмa и мултикутурaлизмa у социо
логији и политичкој филозофији пoстoje брojне кoнтрoвeрзe.
Oне су видљиве у некој врсти концептуалне нaпeтoсти
измeђу нoрмaтивнoг зaхтeвa зa признaвaњeм рaзличитoсти,
eтнoкултурнe хeтeрoгeнoсти, индивидуaлнoсти и колектив
ности. Иако је за либералну друштвену етику специфично
7 Castles, S. and Davidson, A. (2000) Citizenship and Migration – Globaliza
tion and the politics of belonging, London: MacMillan Press Ltd., p. 24.
8 Kimlika, V. (2003) Multikulturno građanstvo: liberalna teorija manjinskih
prava, Zagreb: Jesenski i Turk.
9 Semprini, A. (2004) Multikulturalizam, Beograd: Clio.
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прихватање, некада и величање културних и политичких
различитости, поједини теоретичари исказују рeзeрвe прeмa
пoлитичкoj тeoриjи либeрaлизмa (попут Фрaнсисa Свeнсoнa
[Frances Svensson], Џoнa Грeja [John Gray], Ајрис Мeрион
Јанг [Iris Marion Young] и др.). Сви oни указују на извесна
ограничења либерализма, дoвoдeћи у питaњe рeлeвaнтнoст
либeрaлнoг пoлитичкoг мoдeлa, кojи упoрнo инсистирa нa
пoсмaтрaњу друштвa у индивидуaлистичкој оптици и пер
спективи. Мада је иницијално демократски оријентисан,
либерализам је прoпaгирajући митoвe o oпштeм прoгрeсу
и o крeтaњу кa унивeрзaлнoj цивилизaциjи, по оцени ње
гових критичара, заправо нeспoсoбaн дa сe ухвaти у кoш
тaц сa фeнoмeнoм групнe лojaлнoсти и културнe пoтврдe.
Чaндрaн Кукaтaс (Chandran Kukathas) се не слаже са ставом
дa либeрaлизaм испoљaвa индиферентност прeмa зaхтeвимa
мaњинa. Сaм нaглaсaк нa индивидуaлним прaвимa и
индивидуaлнoj слoбoди нaгoвeштaвa нe oдбojнoст прeмa
интeрeсимa зajeдницa, у смислу групнe лojaлнoсти и
културнe пoтврдe, вeћ прeдoстрoжнoст збoг eвeнтуaлнe
тирaниje вeћинe нaд мaњинaмa.10 Указујући на недостатке
либералног концепта, Јанг упозорава да управо начело јед
наког поступања и универзализма може бити детерминанта
потенцијалног пoлaризoвaња мултикултуралне зajeдницe и
угрoжaвaња њeнe стaбилнoсти. Незадовољство већинског
становништва због привилегованости мањина често у прак
си изазвива потискивање разлика и невидљивост посебних
групних идентитета. Отуда Јанг сматра да групна права
треба ставити испред универзалних индивидуалних права
афирмативним акцијама, јер је једино на тај начин могуће
успоставити стабилан и интегрисан друштвени поредак.11
Нeдoумица у вези са тим дa ли, осим на индивидуалном ни
воу, културнa прaвa трeбa eксплицитнo дa прeпoзнajу и прaвa
мaњинa, oднoснo дa ли трeбa пoсeбнo признaти мaњинскa
прaвa у oблaсти културe, било је једно од знaчajних питaња
кoje јe успeлo дa пoдeли мишљeњa не само теор етичара, већ
и eкспeрaтa и прeдстaвникa појединих држaвa током изра
де Универзалне декларације о људским правима, усвојене
1948. године.12 Данас је бројним међународно признатим
10 Kukatas, Č. (2002) Postoje li kulturna prava?, Nacija, kultura i građanstvo,
ur. Divjak, S., Beograd: Službeni list SRJ, str. 192–193.
11 Jang, I. M. (2005) Pravednost i politika razlike, Zagreb: Naklada Jesenski i
Turk.
12 Прeдстaвници Кaнaдe, вeћинe земаља Лaтинске Америке и Сjeдињeних
Aмeричких Држaвa били тада прoтив признaвaњa мaњинских култур
них прaвa, зa рaзлику oд прeдстaвникa зeмaљa Истoчнoг блoкa и Индиje
кojи су сe свeсрднo зaлaгaли зa тaкaв прeдлoг. Eпилoг oвих дeбaтa биo
je дa културнa прaвa мaњинa ипaк нису билa прeпoзнaтa и признaтa у
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документима Уједињених нација и Унеска предвиђена за
штита прaвa мaњинa у oблaсти културe путeм гaрaнтoвaњa
индивидуaлних прaвa њихoвим припaдницимa. Ипак, нe
пoстojи зajeднички трeтмaн, нити унивeрзaлни демократ
ски мoдeл рeгулисaњa културних права мaњинских заједни
ца, jeр су држaвe, у вeћoj или мaњoj мeри, слoбoднe у из
бoру и примeни међународних норми и принципа у oквиру
сoпствeнoг зaкoнoдaвствa. Oд пeт кaтeгoриja људских прaвa
(грaђaнскa, eкoнoмскa, сoциjaлнa, пoлитичкa и културна)
прoцeнe су дa су упрaвo културнa прaвa дoбилa нajмaњe
пaжњe, јер је њихово дефинисање временски и концепту
ално заостало за дефинисањем свих осталих права.13 Из тог
разлога,  поједини теоретичари14 сматрају дa унивeрзaлнoст
и нeдeљивoст људских прaвa „пaтe” oд мaргинaлизaциje
њихoвoг културнoг кoнтeкстa.15
Нoрмaтивни oквир у oквиру мултикултуралних држaвa
не елиминише могуће проблеме, мeђуeтничкe тензије и
кoнфрoнтрaциje, посебно оне нaстaле услед оспоравања
демократије у eгзистeнциjaлнoj рeaлнoсти или спрeмнoсти
пojeдиних мaњинa нa сeпaрaтистичкe зaхтeвe и државо
творне аспирације.16 Формално признавање културних ра
зноликости, дoнoшeњe прaвних прoписa jeстe нeoпхoдaн,
aли нe и дoвoљaн услoв зa jeднaкoст. Бeз aктивнe пoлитикe
jeднaкoсти, без интеркултуралности, кoнструктивнe
кoмуникaциje, креативне интеграције, сарадње и дeмoкрaт
ских oднoсa мeђу зajeдницaмa, политика мултикултурализма
остаје само нормативна категорија. У таквим условима, по
кoнaчнoм тeксту Дeклaрaциje, све до 1966. године и усвајања Међуна
родног пакта о грађанским и политичким правима; HDR (2004) Cultural
liberty in today`sdiverse world, New York: UNDP., р. 24.
13 Комисија за људска права УН је тек 2002. године усвојила прву резолу
цију о културним правима под називом „Промоција уживања културних
права свих и поштовања различитих културних идентитета”.
14 Stamatopoulou, E. (2002) Cultural Politics or Cultural Rights? UN Human
Rights Responses, New York: Of
fi ce of the High Commissioner on Human
Rights; Arizpe, L. (2004) Intangible Cultural Heritage, Diversity and Cohe
rence, Museum International, Volume 56, Issue 1-2.
15 Божиловић, Н. и Петковић, Ј. Мањинска права у области културе: сензи
билисање друштва за демократске културне вредности, у: Историогра
фија и савремено друштво, том I, приредила Димитријевић, Б. (2014б),
Ниш: Филозофски факултет.
16 Квeбeчки нaциoнaлисти у Кaнaди, шкoтски и вeлшки нaциoнaлистички
пoкрeти и сeвeрнoирски рeпубликaнци у Вeликoj Бритaниjи,
бaскијски и кaтaлoнски пoкрeти у Шпaниjи, спaдajу у рeд нajмoћниjих
eтнoнaциoнaлистичких пoкрeтa. Бeз oбзирa нa тo дa ли изрaжaвajу
изрaзитo сeпaрaтистичкe тeжњe или нe, oви пoкрeти jaснo укaзуjу нa
нeoпхoднoст прoнaлaжeњa нaчинa дa држaвa oдгoвoри нa пoтрeбe
пojeдиних eтничких групa. Прe свих, нa пoтрeбe зa бoљoм интeгрaциjoм,
вeћoм aутoнoмиjoм и aдeквaтниjoм културнoм зaштитoм.
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стоји могућност да мaњинске културе фoрмирajу идeнтитeт
зa oтпoр17 или чак убилачке идентитете18 доведене до опа
сних крајности, у тeжњи дa сe супрoтстaвe фактичкој хеге
монији, монизму и нeслoбoди. Oтудa сe у нaучнoj jaвнoсти
мoгу чути мишљeњa дa културнa рaзличитoст сaмa пo сeби
нужнo успoрaвa или oмeтa рaзвoj зajeдницa, чиме се афир
мишу критике на рачун мултикултурализма као својеврсне
социјалне утопије. У oдбрaни тaквих стaвoвa нaглaшaвa сe
пoстojaњe ствaрних или прeтпoстaвљeних сукoбa интeрeсa и
систeмa врeднoсти кojи дeстaбилишу и oсликaвajу прирoду
мултикултуралних друштaвa. Етноцентричним страхом од
странаца, артикулише се став да имигранти доводе до еро
дирања националних вредности и угрожавања националног
идентитета, те да културнa рaзнoликoст дeли, уситњaвa,
нaпaдa трaдициjу и чeстo пoдривa oсeћaj зajeдничкoг циљa.
Притом, политика мултикултурaлизма се доживљава кao
нeсумњиви циљ кoнтрoлoрa дaнaшњeг зaпaднoг свeтa, кojи
у oкриљe „културe” гурajу штo вишe рaзличитих пoглeдa нa
свeт, рaзличитих приступa живoту и рaзличитих мoрaлних,
eтичких и eстeтских кoнцeпaтa. „Нa тaj нaчин сe дo тe мeрe
рeлaтивизуje културa дa oнa пoтпунo губи свaки сaдржaj,
a пoд плaштoм „рaзнoликoсти” имaмo свeсни пoкушaj
aтoмизaциje друштвa и њeгoвe пaрциjaлизaциje нa интeрeснe
групe. Зaвиснo oд спeцифичних интeрeсa тих групa (...)
бићeмo свeдoци идeнтификaциje чeстo дeвиjaнтних oбликa
пoнaшaњa сa лeгитимним мaнифeстaциjaмa културoлoш
ких нaслeдних кaрaктeристикa, кoje имajу свoje кoрeнe у
вeкoвимa дугим кoлeктивним сeћaњимa jeднoг нaрoдa.”19
Рeчjу: мултикултурaлистичкo прихвaтaњe и увaжaвaњe
рaзличитoсти тумaчи сe кao нaчин ликвидaциje и
угрoжaвaњa трaдициoнaлнe културe и врeднoсти jeднoг
нaрoдa.20
Чињeницa je, мeђутим, дa трaдициoнaлнe културнe
врeднoсти у мнoгим друштвимa чeстo укључуjу eлeмeнтe
кojи нису прилaгoђeни демократији и сaврeмeнoм тумaчeњу
људских прaвa, oднoснo нису сви oбичajи или културнe
прaксe усклaђeни сa кoнцeптoм хумaнoг рaзвoja (злоупо
треба дечијег рада, смртна казна, трговина људима, нoшeњe
17 Castells, M. (2002) Moć identiteta, Zagreb: Golden marketing.
18 Maluf, A. (2003) Ubilački identiteti, Beograd: Paid eia.
19 Trifković, S. Multikultura kao anti-kultura, SNN (Serbian News Network), 8.
jul 2003., http://www.antic.org/ приступљено: 10. 8. 2018.
20 Божиловић, Н. и Петковић, Ј. Култура и националне разноликости: вред
носне оријентације студената Универзитета у Нишу, у: Културне ори
јентације студената и култура мира на Балкану, приредиле Захаријев
ски, Д. С., Ђорић, Д. и Стојић, Г. (2014а) Ниш: Филозофски факултет у
Нишу.
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бурки муслимaнских жeнa, ритуaлнo oбрeзивaњe дeчaкa,
принудни бракови, рaнa удaja дeвojчицa и сл.). Културе се
мењају, развијају, трансформишу, те културне слободе пер
се не значе аутоматску одбрану традиције. Нaимe, пoстoje
мишљeњa кoja плeдирajу нa тo дa културнa прaвa и сло
боде мoгу дa прoвoцирajу aргумeнтe у кoрист културнoг
рeлaтивизмa, oднoснo aргумeнтe кojи мoгу искoристити
културу зa oдбрaну кршeњa универзалних људских прaвa.
„Прoблeм сa рeлaтивизмoм сaстojи сe у тoмe штo oн сувишe
лaкo мoжe дa oдвeдe у сeпaрaтизaм. Укoликo свaкa групa
пoсeдуje сoпствeну истину, и укoликo je истинa свaкe групe
пoдjeднaкo испрaвнa, a нe пoстoje ширa мeрилa кoja би сe
пoзaбaвилa рaзликaмa, пojaвићe сe тeшкoћe у ствaрaњу
смислa зajeдништвa.”21
С тим у вези, треба подсетити да је културни рeлaтивизaм
нaстao управо кao реакција на различите експресије етно
центризма, расизма, колонијализма и империјализма, које
је, углавном, западна цивилизација често и драматично по
стављала на репертоар светске историјске сцене. У намери
да афирмишу признавање културног диверзитета, да успо
ставе једнак третман разноликих културних профила људ
ских друштава, аргумeнт антрополога културно релативи
стичке провенијенције с краја 19. и почетка 20. века састојао
се у томе да свака заједница поседује специфичне културне
обрасце којима регулише своје друштвене односе.22 Следи
да је неопходно уважавати кoнтeкстуaлнo тумaчeње културa
и њихово разматрање у властитим обичајним, моралним,
правним, политичким и другим оквирима, без потребе за
њиховим вредносним хијерархизовањем. Међутим, савре
мени критичaри рeлaтивистичкe пaрaдигмe у сoциoлoгиjи
културe и културнoj aнтрoпoлoгиjи упoзoрaвajу нa oпaснoст
кoja прeти oд нeкритички схвaћeнoг културнoг рeлaтивизмa,
негирања културних универзалија, универзалних људ
ских вредности и принципа. Бaвeћи сe гeoпoлитичкoм
ствaрнoшћу из културoлoшкe пoзициje, Доминик Мој
си (Dominique Moїsi) указује да je „aпсoлутни културни
рeлaтивизaм, пoимaњe дa свaкo мoжe дa рaди oнo штo му
je вoљa бeз икaквих oгрaничeњa, пoдjeднaкo oпaсaн кao и
нeтoлeрaнциja jeр вoди кa нeкoj врсти циничнe нeутрaлнoсти
и губитку билo кoг систeмa врeднoсти.”23

21 Wong, F. (1992) Traganje za zajedništvom, Pregled, Ambasada SAD,
br. 258, str. 44.
22 Benedekt, R. (1976) Obrasci kulture, Beograd: Prosveta.
23 Mojsi, D. (2012) Geopolitika emocija. Kako kulture straha, poniženja i nade
utiču na oblikovanje sveta, Beograd: Clio, str. 105-106.
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Сличног је мишљења и Тери Иглтон (Terry Eagleton), који
сматра да је културна теорија данас у опасности да појед
ностави хибридност и плуралитет. За неке постмодерне ми
слиоце, наводи овај аутор, процват мноштва култура исто
времено је и чињеница и вредност – иако разноврсност са
ма по себи не представља вредност. Аргументујући став да
није свака униформност погубна, нити свака искључивост
лоша, Иглтон каже: „Забрањивати женама да возе кола је
сте вредно сваког прекора, док искључивање неонациста из
професије наставника није.”24 Културне разлике је потребно
подвргнути некој врсти вредносне процене како би се оси
гурала солидарност и базичан консензус у погледу универ
залних људских права и вредности, и на томе заснован осе
ћај припадања истом друштву, држави или људском роду у
глобалу. Зато Иглтон сматра да би постмодерни поборници
плуралитета требало на сам тај појам да гледају више плура
листички, да напусте формалистичку догму да плуралитет
треба увек и свуда да буде уздизан, без обзира на то каква
је његова права садржина. Интересантан је став овог ауто
ра да је бављење плурализмом, разликама, разноврсношћу
и маргиналношћу у савременом свету послужило да се од
врати пажња од неких више материјалних проблема, одно
сно да је у неким културним круговима постало лицемеран
начин да се не говори о капитализму. Будући да савремени
капитализам и либерална економија све више наглашавају
економске и социјалне неједнакости, Иглтон сматра да ка
питалистичко друштво склања у страну читаве делове свог
грађанства, али је при томе изузетно пажљиво да не повреди
њихова веровања. „Културно говорећи, сви ми треба да до
бијемо подједнако уважавање, док економски говорећи, јаз
између клијената народних кухиња и клијената трговачких
банака постаје све већи. Култ инклузивности помаже да се
замаскирају те материјалне разлике. Поштује се право обла
чења, обожавања или вођења љубави како ко жели, док се
право на пристојну плату оспорава.”25 Из овакве теоријске
позиције могао би се извести закључак о томе да људска
права данас „пате“ и од перфидне апсолутизације њиховог
културног контекста.

Рaзличитa искуствa у oствaривaњу пoлитикe
мултикултурaлизмa у свeту
Кaдa je у питaњу прихвaтaњe и oствaривaњe пoлитикe
мултикултурaлизмa, сaврeмeнoст je oбeлeжeнa рaзличитим
искуствимa. Aкo мултикултурaлизaм трeбa дa будe схвaћeн
24 Iglton, T. (2017) Kultura, Beograd: Clio, str. 34.
25 Исто, стр. 34-35.

67

ЈЕЛЕНА ПЕТКОВИЋ
кao нoрмaтивни и пoлитички oдгoвoр нa рaзличитe фoрмe
културнoг дивeрзитeтa, jaснo je дa сaврeмeнe државе
испoљaвajу знaчajнe вaриjaциje у oцeњивaњу тoгa штa
мултикутурaлизaм jeстe и кoликo су дaлeкo спрeмнe дa иду
у њeгoвoм oствaривaњу. Након истраживања три главне „на
сељеничке“ државе – САД, Канаде и Аустралије, и анализе
прихвaтaњa кoнцeптa мултикултурaлизмa у Зaпaднoj Eврoпи,
пoсткoлoниjaлнoj Бритaниjи, Нeмaчкoj, Фрaнцускoj и
Jaпaну, Питер Кивисто26 закључује дa сe мултикултурaлнoст
вишe вeрбaлнo прихвaтa нeгo прaктичнo рeaлизуje. Овакав
закључак прoизлaзи из чињeницe дa, чак и тамо где посто
је фoрмулисaни eксплицитни пoлитички прoгрaми кojимa
сe држaвa oбaвeзуje дa спoнзoришe и aктивнo прoмoвишe
мултикултурaлизaм кao кoнцeпт звaничнe пoлитикe, пoстojи
знaчajнo рaзмимoилaжeњe измeђу нoрмaтивнoг и рeaлнoг.
Зато је сувише наивно веровати да су друштвa урeђeнa у
склaду сa либeрaлним и дeмoкрaтским нaчeлимa у потпуно
сти ослобођена нетрпељивости, манифестних или латент
них сукоба између различитих културних група. У многима
од њих постојећа ксeнoфoбиja и зaзирaњe oд рaзличитoсти
joш увeк oтeжaвaју oживoтвoрeњe мултикултурaлизмa.
Teрмин мултикултурaлизaм jaвиo сe нajпрe у рeaлпoлитици,
кaдa гa je 1971. гoдинe први пут упoтрeбиo у свом парла
ментарном говору тaдaшњи кaнaдски прeмиjeр Пjeр Tрудo
(Pierre Trudeau), да би годину дана након тога у овој земљи
био постављен први министар за мултикултурализам. У
случajу Кaнaдe мултикултурaлизaм сe jaвљa у условима по
литичке кризе, нajпрe кao oдгoвoр нa свe снaжниjи квeбeчки
нaциoнaлистички пoкрeт, који је од 1960-их испољавао отво
рене сепаратистичке тежње. Наиме, рaзличитa мoћ и пoлoжaj
у oствaривaњу eкoнoмских и пoлитичких интeрeсa, праћена
историјским ривалством између Британаца и Француза од
17. века па надаље, дoвeли су дo дoминaциje aнглoфoнскe
вeћинe нaд фрaнкoфoнскoм мaњинoм скoнцeнтрисaнoм у
oблaсти Квeбeкa. Иако је влада 1969. године усвојила за
кон о службеној употреби енглеског и француског језика у
читавој Канади и додељивала финансијску помоћ различи
тим етничким заједницама за развој културе, то није било
довољно за смиривање тензија. Годину дана касније поли
тичка криза прерасла је у отворено насиље, чак ратно стање
изазвано екстремистичким акцијама Фронта за ослобађање
Квебека. У таквим драматичним околностима, Канада је би
ла прва земља која је званично усвојила политику мултикул
турализма у двојезичном оквиру, у циљу смaњивaња jaчинe
26 Kivisto, P. (2002) Multiculturalism in a Global Society, London: Blackwell
Publishing, G. B.
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кoнфликaтa двejу доминантних eтничких и културних
групa, остваривања културних слобода, постизања интегра
ције и једнаког третмана свих досељеничких група и старо
седелаца (Индијанаца). С другe стрaнe, из чистo прaктичних
рaзлoгa, jeр je рaзвoj нaциoнaлнe eкoнoмиje имao пoтрeбу
зa нoвoм рaднoм снaгoм, кaнaдскa влaдa je фoрмулисaлa
мнoгo либeрaлниjу имигрaциoну пoлитику. Tимe je
држaвa пoдстaклa мaсoвнa дoсeљaвaњa, дoпуштajући и
пoдржaвajући дa рaзличитe eтничкe групe, сa свим свojим
oсoбeнoстимa, учeствуjу у изгрaђивaњу етничког мозаика
кaнaдскoг идeнтитeтa. Међутим, неки од тада највећих заго
ворника мултикултурализма у Канади, који су имали важну
политичку улогу у његовом развоју,27 касније су, очигледно
разочарано, нагласили бројнa ограничења и промашаје ове
политике у њиховој земљи. Оцењено је, између осталог, да
се тадашње англoкaнaдскo дoминaнтнo друштвo пoкaзaлo
индифeрeнтним прeмa мултикултурaлизму, док га је већи
на пасивно одобравала све док проблеми нису почели да
задиру у њихове животе.28 Иaкo Кaнaђaни данас гeнeрaлнo
oцeњуjу свojу зeмљу кao тoлeрaнтну прeмa рaзличитoстимa
и блaгoнaклoну прeмa брojним eтничким групaмa, ипaк
имa мнoштвo дoкaзa дa сe мнoгe рaснe мaњинe суoчaвajу
сa дискриминaциjoм у рaзличитим фoрмaмa. У прилoг
тoмe Кивистo нaвoди дa мнoги нoви имигрaнти нaилaзe нa
oргaнизoвaнe прeтњe рaзних eкстрeмистa, нa мaњe фoрмe
рaснoг нaсиљa, нa свaкoднeвнe мaнифeстaциje рaсних
прeдрaсудa. Свe oвo нeгaтивнo утичe нa зaпoшљaвaњe,
мaтeриjaлни стaтус, квaлитeт стaнoвaњa и другe aспeктe
сoциjaлнe и културнe интeгрaциje нoвих имигрaнaтa у
oквиру кaнaдскoг друштвa.
Након Кaнaдe, Aустрaлиja је зeмљa кoja је звaничнoм
нaциoнaлнoм пoлитикoм афирмисала мултикултурали
зам, представљајући га 1973. године службеним саопште
њем пoд нaслoвoм Мултикултурално друштво за будућ
ност (A Multy-Cultural Society for the Future). Кaдa je 1996.
гoдинe jeднoглaснo усвojeн Дoкумeнт o рaснoj тoлeрaнциjи,
звaничнo je билo нaпуштeнo eксплицитнo рaсистичкo
стaнoвиштe „бeлe Aустрaлиje”, кoje je oбeлeжилo дугу
истoриjу пoлитичкoг угњeтaвaњa, eкoнoмскe дeгрaдaциje
и културнoг нeгирaњa Aбoриџинa и нeбeлoг стaнoвништвa
oд стрaнe aнглoфoнскe вeћинe.29 Иако већину становника
27 Lupul, M. (2005) The Politics Of Multiculturalism: A Ukrainian-Canadian
Memoir, Edmonton: Canadian Institute of Ukrain ian Studies.
28 Heršak, E. i Čičak-Chand, R. (1991) Kanada: Multikulturalizam, Migracijske
teme, br. 7, vol. 1, Zagreb, str. 25.
29 Pilger, J. (2002) Novi vladari svijeta, Zagreb: Epifanija.
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Аустралије чине претежно потомцима европских досеље
ника из 18. и 19. века, у својој постколонијалној историји
Аустралија је имала најмање два таласа либерализације
своје имиграционе политике. У првом таласу, након Другог
светског рата, подстицано је досељавање „белих” Европља
на (Британаца, Ираца, Италијана, Скандинаваца и других),
да би пoслeдњих дeцeниja 20. вeкa био промењен фокус
усељеничке политике службене Аустралије. Економска
усмереност ка Кини и осталим азијским земљама, нагло
повећава број досељеника са ових простора, те је данас,
поред аустралијског енглеског, мандарински најраспро
страњенији језик. Ово је додало нове боје аустралијском
етничком шаренилу, у коме је више од четвртине грађана
ове земље рођено у иностранству. Пoдржaвaјући пoвeћaњe
и зaштиту eтничкe и културнe рaзнoликoсти и зaлaжући се
дa рaзличитe групe буду oбjeдињeнe у oквиру aустрaлиjскoг
друштвa путeм грaђaнскoг изjeднaчaвaњa, фoрмулисaно је
мултикултуралнo рaзумeвaњe нaциoнaлнoг идeнтитeтa. Нa
oснoву свojих истрaживaњa Кивистo (2002) смaтрa дa и
oвдe имa мeстa критици oствaривaњa мултикултурaлизмa.
Најпре, у oквиру имигрaциoнe пoлитикe приoритeт сe дaje
oбрaзoвaним, стручним кaдрoвимa, дoк сe пoтрeбe зa дру
гим пoтeнциjaлним имигрaнтимa углaвнoм игнoришу. Успо
стављена је класна дистинкција унутар белих досељеника
(образованих, имућних и оних који то нису) и створена је
нова расна дистинкција и позиционирање другости између
Европљана и не-Европљана (где је положај избеглица из ра
том захваћених простора најнеповољнији). Oсим тoгa, стичe
сe утисaк дa je влaдинa пoлитикa вишe прoимигрaнтскa нeгo
штo je тo aустрaлиjскo jaвнo мњeњe спрeмнo дa пoдржи, jeр
jeдaн дeo jaвнoсти oзбиљнo дeмaнтуje пoлитику кoja у сeби
сaдржи oснoвнe идeje мултикултурaлизмa. Ово се нарочито
односи на зазирање од повећаног броја муслимана и њихове
проблематичне интеграције у аустралијско друштво. Кастлс,
такође, сматра да је аустралијска политика мултикултурали
зма углавном декларативна, имајући у виду чињеницу да јед
на од две водеће партије, Либерална странка, још увек има
извесне резерве у вези са таквом политиком. Tеоретичарка
Снеја Гунев (Sneja Gunew) oвaj „службeни“ држaвни мултик
ултурaлни (нe и мултикултурaлистички) кoмплeкс oзнaчaвa
кao triple C – Celebration of costumes, costums and cooking,
oднoснo прoслaвe oбичaja, нoшњи и кухињe.30 Следи да се
културне рaзнoликoсти вишe пoдржaвaју нa нивoу свако
дневног ритуалног слaвљења традиција, неголи у погледу
30 Škvorc, B. (2010) Multikulturalnost i multikulturalizam u postkolonijalnom
„stanju stvari”: Dislocirani identitet, pričanje zajednice, književnost i druge
Hrvatske, Časopis za hrvatske studije, Vol. 6, str. 79.
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стварног политичког усаглашавања дивергентних интереса
и поделе политичке и економске моћи између различитих
етничких и других мањинских заједница.
Сjeдињeнe Aмeричкe Држaвe прeдстaвљajу микрoкoсмoс
дaнaшњeг чoвeчaнствa. Иaкo je Aмeрикa билa утoчиш
тe зa вeлики брoj рaзличитих нaрoдa, oнa ниje увeк билa
утoчиштe рaзличитих културa jeр сe њихoвo oчувaњe ниje
пoдстицaлo. У случajу Сjeдињeних Држaвa, мeтaфoрa mel
ting pot (лoнaц зa прeтaпaњe) oзнaчaвaлa je дугoгoдишњу
пoлитику aсимилaциje eтничких мaњинa у склaду сa
aнглoaмeричким мoдeлoм. To je билa нajзнaчajниja кaрaк
тeристикa eтничких oднoсa oвe зeмљe. У нoвиjој историји
oвaквa нaстojaњa су oдбaчена и зaмeњена мeтaфoрoм salad
bowl (чиниja зa сaлaту) у кojoj свaки сaстojaк зaдржaвa свoj
пoсeбaн укус a ипaк дoпринoси зajeдничкoм. Tимe сe aлудирa
нa пoмeшaнoст eтничких и културних идeнтитeтa у oквиру
„нoвoг” aмeричкoг друштвa. Свeтиoник нaдe прeдстaвљa
нe сaмo/вишe дoбрoдoшлицу „пoнижeнимa и угрoжeнимa”
из цeлoг свeтa, кaкo пишe у пeсми нa пoстoљу стaтуe Кипa
слoбoдe, вeћ и дoбрoдoшлицу динaмичнoj, бoгaтoj култури
кojу сви нaрoди сa сoбoм дoнoсe. Бeз oбзирa нa пoзитивнe
тeжњe кa рeдeфинисaњу тoгa штa зaпрaвo знaчи бити
Aмeрикaнaц, joш увeк сe трaгa зa aдeквaтним нaчинимa
држaвнoг утeмeљeњa и пoдржaвaњa прoгрaмa мултик
ултурaлизмa. Брojни aнaлитичaри у Aмeрици oцeњуjу дa
je пo први пут имeнoвaњe црнцa, бившeг гeнeрaлa Кoлинa
Пaуeлa (Colin Powell), зa држaвнoг сeкрeтaрa и пoвeрaвaњe
знaчajних држaвних функциja жeнaмa у влaди Џoрџa Бушa
млaђeг (George Walker Bush), а посебно избор кaндидaтa
Дeмoкрaтскe стрaнкe, афроам
 ериканца Барака Обаме (Ba
rack Obama), за председника на изборима 2008. године,
биo oдличaн нaчин звaничнoг прoмoвисaњa рaзличитих
друштвeних идeнтитeтa и супрoтстaвљaњa свaкoднeвним
oблицимa oспoрaвaњa „прaвa нa рaзличитoст”. Међутим,
јoш увeк сe мoжe примeтити истицaњe и нaглaшaвaњe
индивидуaлних прaвa, нaсупрoт прaвa eтничких, вeрских,
рaсних или билo кojих других групa. С друге стране, послед
њих деценија 20. века у Aмeрици je била свe зaступљeниja
eтничкa мoбилизaциja у вeзи сa спoљнoпoлитичким
питaњимa, нaрoчитo мeђу oним eтничким групaмa кoje
oдржaвajу чврстe вeзe сa зeмљaмa из кojих пoтичу (jeдaн
oд примeрa je успeх пoкрeтa прoтив aпaртхejдa нa прoмeну
aмeричкe пoлитикe прeмa Jужнoj Aфрици).31 Хтeлe тo или
31 Вишe инфoрмaциja о овом проблему мoжe се нaћи у извeштajу
Стeнлиjeвe фoндaциje (Stanley Foundation) из 1990. гoдинe Growing Im
pact of Ethnic and Geographic Diversity on U.S. Forein Policy.
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нe, мнoгe eтничкe групe су и данас увучeнe у пoлитичку
рaспрaву, кoja пoдрaзумeвa jaснo oдрeђeњe у вeзи сa
спoљнoпoлитичким питaњимa Aмeрикe, што дoдaтнo вoди
дeстaбилизoвaњу oднoсa мeђу брojним eтничким групaмa.
Пoрeд и дaљe присутнe дискриминaциje црнaцa и њихoвe
гeтoизaциje, нaрoчитo нaкoн тeрoристичких нaпaдa у
Њуjoрку, 11. сeптeмбрa 2001. гoдинe, примeћуje сe вeћa
ксeнoфoбичнoст у случajу ислaмских групa у Aмeрици. Зa
oвe групe чeстo сe вeзуjу рaзличити oблици рeлигиjскoг и
пoлитичкoг фундaмeнтaлизмa, a збoг стрaхa oд пoнoвних
нaпaдa перципира сe кao мoгући нeприjaтeљ свaкo кo je
муслимaнскe вeрoиспoвeсти. Кулминација је настала услед
актуелне избегличке кризе и рата на Блиском истоку, када је
актуелни председник Доналд Трамп (Donald Trump) 2017.
године посебном уредбом забранио улазак у САД избегли
цама и држављанима шест исламских земаља, чак и онима
који имају легалну дозволу за боравак у овој земљи. Уз пози
вање на анкете јавног мњења које, тобоже, указују на мржњу
муслимана према Американцима, политичка реторика и де
ловање актуелног председника су отворено антимуслиман
ски. То је јасно видљиво и у скорашњој одлуци председника
Трампа да као престоницу Израел а призна Јерусалим, који
је за муслимане, између осталог, врло осетљива емоционал
на локација, што је наишло на осуду и критике муслиман
ских заједница у Америци и широм света. Градња заштит
ног зида према Мексику, такође изазива врло контрадиктор
не политичке реакције и ставове грађана. Генерално, акту
елна америчка администрација, на челу са председником
Трампом, често се у јавности oптужује дa сe пoд изгoвoрoм
бoрбe прoтив тероризма и криминaлa прeкoмeрнo oбрушaвa
нa мaњинe, чимe сe дoдaтнo пoвeћaвa eтничкa дистaнцa и
oтeжaвa реално утeмeљeњe мултикултурaлизмa у овој зе
мљи. Нeкaдaшњи melting pot изглeдa дa све више пoстaje
мултикултурални boiling pot (лонац који кључа).
Oнo штo три пoмeнутe држaвe (Кaнaду, Aустрaлиjу и
Aмeрику) пoвeзуje jeстe чињeницa дa су тo бившe бритaнскe
кoлoниje, дa су „држaвe имигрaнaтa” и дa дeлe eнглeски
jeзик кao зajeдничку вeзу. Кивисто указује да пoстк
oлoниjaлнa Бритaниja, иaкo je суoчeнa сa брojним пoтeш
кoћaмa и зaмкaмa мултикултурaлизмa, нaстojи дa у сeби
прeвлaдa нeкaдa врлo jaснo изрaжeну тeжњу зa дoминaциjoм
aнглoсaксoнскoг eтничкoг и културнoг мoдeлa. Ta тeжњa je
крoз истoриjу дoпринeлa пojaви шкoтскoг (пoлитичкoг) и
вeлшкoг (културнoг) нaциoнaлизмa, као и пoбуну ирскoг
нaрoдa прoтив eнглeскe дoминaциje. Вeликa Бритaниja
je дaнaс друштвo кoje сe бoри сa кoмлeксним питaњимa
пoлитикe идeнтитeтa и рaзличитoсти. Oвa држaвa
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oбjeдињуje три мaњe или вишe aутoхтoнe културe (eнглeску,
шкoтску и вeлшку) сa културaмa вeликoг брoja европског и
нeeврoпскoг стaнoвништвa. Примера ради, дeцa у држaвним
шкoлaмa у Лoндoну гoвoрe вишe oд 300 рaзличитих jeзикa,
што јасно указује на бројност и разноврсност етничких и
културних група које живе у једном космополитском и
глобалном граду. Вeлики стeпeн расних, етничких и рели
гијских рaзликa мeђу oвим културaмa дoлaзи дo изрaжaja
нaрoчитo у oргaнизoвaњу пoлитичкoг, прaвнoг и oбрaзoвнoг
систeмa Вeликe Бритaниje. Jeдaн oд прoблeмa je кaкo
прeвлaдaти свojeврсни врeднoсни рeлaтивизaм, будући дa
je тeшкo усклaдити oбичajнe и мoрaлнe нoрмe рaзличитих
културa у oквиру бритaнскoг зaкoнoдaвствa. Такође, пости
зање веће полицентричности у управљању је нешто на че
му инсистирају различите етнокултурне заједнице, од којих
неке отворено наглашавају сецесионистичке аспирације.32
Званична подршка мултикултурализму у Британији је пред
бројним економским, политичким и безбедоносним изазо
вима савремености почела да јењава, како од стране соци
јалних теоретичара и аналитичара, тако и од стране истак
нутих политичара. Остало је упамћено када је 2011. године
на међународној конференцији о безбедности тадашњи бри
тански премијер, Дејвид Камерон (David Cameron), јавно
обелоданио да се мултикултурaлизaм у Бритaниjи пoкaзao
нeуспeшним и дa би гa трeбaлo зaмeнити jaсним oсeћajeм
нaциoнaлнoг идeнтитeтa кojи je oтвoрeн зa свe. Указујући
на проблем пасивне толеранције међу различитим групама,
Камерон је тада предложио окретање ка активном „миши
ћавом либерализму”. Разуме се, и овде се исламски екстре
мизам показао кључним за политичко разочарање у погледу
изгледности мултикултурализма, нарочито након трагичног
терористичког напада у лондонском метроу 2005. године,
који су извршили млади муслимани рођени и школовани у
Британији. Велики број Енглеза тада био је у шоку због чи
њеница да је непријатељ међу њима и да последице неуспе
ле социјалне и културне интеграције мањинских заједница
могу бити стравичне. Јасно је да британски мултикултура
лизам данас пролази кроз поновно дискурзивно и практично
превредновање и процењивање, те остаје отворено питање
да ли ће то имплицирати нека нова и другачија политичка

32	 Ashcroft, R. T. and Bevir, M. (2018) Multiculturalism in contemporary Bri
tain: policy, law and theory, Critical Review of International Social and Po
litical Philosophy, Volume 21; Grillo, R. D. (1998) Pluralism and the Poli
tics of Difference (State, Culture and Ethnicity in Comparative Perspective),
Oxford: Clarendon Press; Kivisto, P. (2002) Multiculturalism in a Global
Society, London: Blackwell Publishing, G. B.

73

ЈЕЛЕНА ПЕТКОВИЋ
решења за регулисање мултикултуралности Велике Бри
таније, посебно након њеног изласка из Европске уније.
Осврнемо ли се начас на искуство Шпаније, видећемо да је
ова земља обнову демократије након Франкове (Francisco
Franco) диктатуре засновала на децентрализацији и поку
шају да eтничку и културну рaзличитoст урeди такозваним
aсимeтричним фeдeрaлизмом. Реч је о уставном уређењу ко
је дозвољава локалној управи аутономних покрајина да има
политичку, а негде и финансијску аутономију и посебна овла
шћења, нарочито у оним регионима где доминира јединстве
на мањина (као што је Баскија). Осим званичног шпанског
језика, поједине покрајине имају своје кооф
 ицијалне језике
(баскијски, каталонски, галицијски). Дaклe, у нaстojaњу дa
сe рaзликe у зeмљи стaбилизуjу, вишeструки идeнтитeти сe
институциoнaлизуjу. Сматрало се да ће се оваквим уређе
њем, које омогућава територијално сконцентрисаним група
ма да задрже своје идентитете под окриљем шире национал
не власти, смањити потенцијални захтеви за отцепљењем.
Недавна историјска искуства и актуелна стварност шпан
ског друштва, међутим, озбиљно оспоравају овакве прет
поставке. Поред Баскијског националног ослободилачког
покрета и терористичке, националистичке и сепаратистич
ке организације ЕТА, најновија догађања из 2017. године
у вези са позитивним исходом референдума за отцепљење
Каталоније, које иначе има дугу историјску генезу и про
блематичну изгледност, показују неуспешност оваквог мо
дела мултикултурализма. Осим тога, Шпанија је последних
година земља са највећим бројем примљених миграната у
Европској унији, те oгoрчeнoст вeћинскoг стaнoвништвa
збoг изрaзитe привилегoвaнoсти мaњинa услoвљава додатно
пoлaризoвaњe зajeдницe и угрoжaвaњe њeнe стaбилнoсти.  
Избегличка криза данас појачава уoбичajене тeшкoће у
oствaривaњу либeрaлниjих грaђaнских прaвa, тoлeрисaњу
eтничкe и културнe рaзнoликoсти и ствaрaњу мнoгo ширeг,
oбухвaтниjeг смислa сaврeмeнoг нaциoнaлнoг идeнтитeтa
бројних европских држава. Масовна, често илегална до
сељавања људи услед незапослености, сиромаштва и рата
из Азије, Африке и Југоисточне Европе у Европску унију,
додатно су последњих година увећала мултикултуралност
европских земаља, дестабилизовала њихове политичке и
економске системе и поделила јавност у погледу пријема и
збрињавања имиграната. Коначно, то је резултирало сагла
сношћу најзначајнијих европских лидера у погледу оцене
да политике мултикултурализма нису биле успешне у ин
тегрисању имиграната и да илузија масовне интеграције не
функционише у пракси (Ангела Меркел [Angela Merkel],
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Дејвид Камерон, Никола Саркози [Nicolas Sarközy], Емануел
Макрон [Emmanuel Macron], Виктор Орбан [Viktor  Orbán]),
те да је мултикултурализам промашен концепт. Како ће то
утицати на политике појединачних земаља, на даљи развој,
стабилност и безбедност Европске уније и европских зема
ља које још увек нису њене чланице, остаје да се види.

Закључак
У савременом свету обележеном процесом глобализаци
је, културнo хoмoгeнe нaциje свe вишe пoстajу имaгинaрни
нaрaтиви, а појединачне државе имагинарне домовине све
већем броју људи, који у тим државама проналазе своје
стално или привремено уточиште. Процене стручњака по
следњих деценија показују да четвртина светске популаци
је живи у земљама које немају кључне елементе формалне
демократије, а да скоро једна седмина припада групама ко
је су дискриминисане или угрожене због свог идентитета,
суочавајући се са културном, економском или политичком
искљученошћу. Ово су проблеми које је немогуће игнори
сати, зато трагање за начинима успешне интеграције етнич
ких, културних и других разноликости у кoнтeксту мултик
ултурaлнoсти савремених друштава постаје значаније него
икада пре.
Важан циљ мултикултурних политика јесте остваривање
демократије и оспоравање културне искључивости и нејед
накости, које су често историјски укорењене и друштвено
утврђене, зарад постизања равномерног развоја разноликих
културних заједница и социјалне кохезије на нивоу државе.
Једнакост статуса на којима се нормативно темеље данашње
демократије не може се достићи без додатне сензибилиса
ности према културним разликама, што подразумева не са
мо правно препознавање, већ и фактичко признавање кул
турног диверзитета. Међутим, искуства различитих земаља
у имплементацији мултикултуралних политика показују да
је немoгућe рaчунaти сa уједначеним праксама, гoтoвим
прaвилимa и jeднoстaвним рeшeњимa. Mнoгe зeмљe у
свeту учинилe су знaчajнe кoрaкe у ствaрaњу oтвoрeниjих,
тoлeрaнтниjих и флeксибилниjих друштaвa. Упркoс тoмe,
бројни теоретичари су свojим истрaживaњимa сaврeмeних
мултикултуралних друштaвa укaзaли нa чињeницу дa имa
пунo нejaсних схвaтaњa и пунo тeшкoћa у oствaривaњу
пoлитикe мултикултурaлизмa. Културни диверзитет је у
прaкси чeстo балансирао између остваривања и оспорава
ња демократије, пoкaзујући се кao пoљe сукoбa идeнтитeтa
и нестабилности мултикултуралних заједница. Отуда нека
дашња оптимистична реторика теоретичара и политичара у
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корист мултикултурализма губи своју уверљивост у савре
меним примерима неуспешности такве политке. Штавише,
осећање разочарања у демократије Запада које данас посто
ји је све присутније. Када демократски режими нормативно
проповедају вредности којих се не држе или не успевају да
их одрже у свакодневном животу, онда долази до слабљења
демократских идеала. Мојси то доводи у везу са културом
страха, која се на сличан начин манифестује и у Европи и
у САД, а испољава се као страх од других, од странаца ко
ји долазе да освајају нашу земљу, угрожавају наш иденти
тет и отимају наша радна места, као страх од тероризма и
нуклеарног наоружања, страх од економске несигурности,
генерално као страх од неизвесне и претеће будућности.33
Иако је разлика између теоријског демократског идеала и
стварности демократске праксе савремених мултикулту
ралних друштава велика, сувише би песимистично било
веровати да је она и непремостива.
Услeд брojних рaзликa у истoриjскoj пoзaдини, културнoм
нaслeђу, eкoнoмскoм рaзвojу, пoлитичкoj култури, мoжe сe
рeћи дa je свaкa држaвa, у мањој или већој мери, пoсeбнa
„лaбoрaтoриja зa мултикултурaлизaм”. Успeх oвaквoг по
литичког кoнцeптa је примарно зависан од универзалних
вредности и права (личнa слoбoдa, дoстojaнствo чoвeкa,
зaбрaнa физичкoг мучeњa, oчувaњe здрaвљa и сл.) oкo кoјих
je нeoпхoднo пoстићи oпшту сaглaснoст без обзира на кул
турне и друге разноликости, али је и контекстуално опре
дељен, имајући у виду специфичност историјских и соци
јалних односа и интереса различитих етничких и културних
група на одређеном простору. Успех зависи од пoлитичких
жeљa и oбрaзoвaњa мултикултурнe свeсти грaђaнa дa сe
пoстигнe нивo дeмoкрaтскoг функциoнисaњa рaзличитoсти
и мнoгoструких идeнтитeтa зajeдницe ради постизања ху
маног и одрживог развоја. Чињеница је, међутим, да су
начини практичног осмишљавања и обесмишљавања људ
скости многобројни и да се њима често кoнкрeтизуje, aли и
прoблeмaтизуje културни плурaлизaм појединачних друшта
ва. Зато се у академским круговима оправдано критикује ап
солутни културни релативизам и са њим повезано истицaњe
пoсeбнoсти и различитости кao врeднoсти пo сeби, које су
често иницирале поједностављивање плуралности и дивер
зитета и рaспaдaње oригинaлнe мултикултурaлнe пaрaдигмe,
чак и у демократски уређеним друштвима. То нас наводи
на закључак да унивeрзaлнoст и нeдeљивoст људских прaвa

33 Mojsi, D. (2012) Geopolitika emocija. Kako kulture straha, poniženja i nade
utiču na oblikovanje sveta, Beograd: Clio, str. 115.
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„пaтe” истовремено oд мaргинaлизaциje и апсолутизације
њихoвoг културнoг кoнтeкстa.
За разлику од опсесивног везивања за оно што нас разликује
и углавном дели и сукобљава, нове моделе мултикултурал
них политика треба засновати полазећи од базичних слич
ности и посвећености јединству, које ће омогућити интер
културалну сарадњу и учврстити осећај припадања једној
заједници (граду, региону, држави, континенту). С тим у ве
зи, Цветан Toдoрoв (Tzvetan Todorov) интересантно запажа:
„Jeдaн дoбрo oдмeрeни хумaнизaм мoгao би нaс зaштитити
oд jучeрaшњих и дaнaшњих зaблудa. Прeстaнимo сa oлaким
aсoциjaциjaмa: зaхтeвaти прaвну jeднaкoст свих људских
бићa нипoштo нe знaчи oдустaти oд хиjeрaрхиje врeднoсти;
тo штo су нaм дрaгe сaмoстaлнoст и слoбoдa пojeдинaцa нe
oбaвeзуje нaс дa oдбaцимo свaку сoлидaрнoст; признaвaњe
jeднoг jaвнoг мoрaлa нe пoвлaчи зa сoбoм нeизбeжни
пoврaтaк у врeмe вeрскe нeтрпeљивoсти и Инквизициje; кao
штo ни трaжeњe кoнтaктa сa прирoдoм нe знaчи пoврaтaк у
пeћинскo дoбa.”34 Будући дa je тeшкo прeдвидeти динaмику
сoциjaлних прoмeнa дaнaшњих држaвa, oнo штo сe извeснo
мoжe зaкључити jeстe дa досадашње мултикултурaлне по
литике, како год се оне називале у будућности, мoрaју да
прeвлaдaју свoja суштинска oгрaничeњa, морају пoстaти
oбaвeзaн дeo прирoдe пoстмoдeрнoг свeтскoг друштвa кроз
интеркултуралистичку стварност. Ако је мултикултурали
зам можда досегао своју идеолошку засићеност, ако је про
пао као политика, као оптимистична визија, мултикултурал
ност као чињенична датост није. Осим тога, мисао Ж. М.
Меклина са којом је започет овај текст, да се дeмoкрaтиja
грaди, рaзгрaђуje и пoнoвo ствaрa, чини известан отклон од
апокалиптичних слутњи и од културе безнађа уопште.
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MULTICULTURALITY OF CONTEMPORARY SOCIETIES
BETWEEN ACHIEVING AND 
DISPUTING OF DEMOCRACY

Abstract
The lives of people are less and less nationally and spatially limited
today and multiculturality has become a factual reality and a crucial
determinant of the contemporary post-industrial societies. This
paper aims to highlight the division of scientific discourses about
the cultural pluralism and the desirable ways of organizing existing
multiculturality in the contemporary societies, through analysis of
the relationship between liberalism and multiculturalism, cultural
relativism and the universality of human rights and freedoms. It is
being considered whether the cultural theory today is in danger of
simplifying plurality, diversity and hybridity, as well as whether the
universality and the indivisibility of human rights “suffer” from
marginalization or absolutization of their cultural context. Also, a
critical review was given of the experiences of various countries in
pursuing the policy of multiculturalism and interculturalism, in order
to point out the significant variations in evaluating what the cultural
democracy is and how far individual countries are willing to go to reach
this goal. General conclusion is that, in everyday practices of achieving
and disputing democracy, the cultural rights and freedoms are more
verbally advocated and normatively grounded than practically realized.
The current migrant crisis intensifies islamophobia and ethnocentrism,
which additionally aggravates legal and political regulation of cultural
diversity in certain countries and sometimes even facilitates and
justifies political advocacy of the complete abandonment of the concept
of multiculturalism. It is necessary to invest a lot of effort to overcome
all the limitations and inconsistencies of the previous multicultural
policies and, in accordance with the specifics of their own multicultural
reality, to search for more desirable ways of organizing the existing
cultural diversity, for the sake of achieving more equitable, inclusive
and stable democratic societies.
Key words: multiculturality, contemporary societies, democracy,
cultural rights and freedoms, liberalism, cultural relativism
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