Лаки кошмар бездржавног стања

ПЕТ ГОДИНА НАКОН ПОЛИТИЧКОГ ПРЕВРАТА ИЗ 2000, У СРБИЈИ СУ СТАРИМ
РОВОВИМА САМО ПРИДОДАТИ НОВИ

Лаки кошмар бездржавног стања

Нема ни минималне сагласности у оцени најважнијих догађаја и процеса, као ни у
процени даљих кретања. Једни су незадовољни моделом „реформи”, други брзином,
трећи заштитом националних и државних интереса, а сви заједно очигледним исходима.
Извесно је једино ко ће све ово да плати, само што коначна цена још није испостављена.
Обележавајући истек „прве петољетке”, преносимо једну из подужег низа радикалних
критика. Радикалних похвала није било. „Они који живе од данас до сутра треба још
само ноћас да се стрпе”

Пише: Милорад Вукашиновић

Србија је данас у много бољем стању него пре 5. октобра 2000. године, мада има
још недовршеног посла – стоји у извештају једне од западних новинских
агенција, поводом петогодишњице „демократске револуције”, којом је
окончана епоха владавине социјалиста и некадашњег председника
Слободана Милошевића. Пет година после „тихог преврата”, већина
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становника Србије сматра да су њихова очекивања у претходном периоду
више него изневерена. Уосталом, данас ту чињеницу недвосмислено
потврђују и сами актери револуционарних дешавања, безнадежно
посвађани и подељени око одговора на питање: Ко је крив за неуспех
постмилошевићевског „транзиционог преображаја Србије”?
Неко је ових дана коментаришући годишњицу „Петог октобра” иронично, али
дубоко истинито, приметио „како смо можда тог дана и добили демократију,
али дешавања минулих пет година показала су да у њој није било места за
народ”.

ПОСТАЛИ СМО АМЕРИКА, АЛИ ЛАТИНСКА

Србија је протеклих пет година доживела општу деградацију на свим
нивоима државе и друштва. Обећања домаћих „реформатора” о брзом
опоравку после пада Милошевићевих социјалиста, веома брзо су нестала у
суровој српској реалности; боље речено, обећања су се вратила тамо одакле
су и дошла, на богати Запад, чији политичари и финансијери нису претходних
година показали превише ентузијазма у стварном помагању
„постмилошевићевске Србије”. „Жао нам је, али наш циљ није да сви дођете у
Америку, већ да од ваше земље направите Америку”, рекао је својевремено
амерички председник Џорџ Буш Старији пољским политичарима после успешно
изведене „плишане револуције”. Данас, као што знамо, Пољска није постала
Америка, иако њени војници „успешно ратују у походу против глобалног
тероризма” у Ираку, походу који предводи Буш Јуниор. Претходних пет година
домаћи „реформатори” учинили су све да од Србије направе „Америку на
Балкану”. Успели су да од Србије направе Америку – али Латинску Америку:
друштво изузетно социјално подељено и корумпирано.

При том су убеђивали упорно домаћу јавност како је све што се дешавало
деведесетих година, укључујући бомбардовање и окупацију Космета 1999,
био само један „историјски ексцес” у иначе пријатељским и савезничким
односима између две државе. Наравно, за све је био крив Милошевићев режим,
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који нас је „посвађао са целим светом”. Истина је, међутим, битно другачија.
После „октобарске демократске револуције”, америчка спољнополитичка
оријентација на Балкану остала је не само против српских националних
интереса већ је у доброј мери у пракси радикализована, кроз „тиху подршку
црногорском сепаратизму и знатно гласнију подршку шиптарском
великоалбанском пројекту у региону”. Тренутно настојање да се
интернационализује питање наводних међуетничких тензија у Војводини
развејава последње илузије о добронамерности Запада. И Власи се некад
досете.

Из америчког пакета геополитичке прекомпозиције Балкана свакако потиче
и нескривена подршка Ешдауновом укидању Републике Српске и њеном
утапању у унитарну Босну под муслиманском доминацијом, као и подстицање
нестабилности и сепаратистичких тенденција у Рашкој области, на југу Србије и
Војводини. Коментаришући америчку и европску стратегију „обуздавања
српских националних и државних интереса на Балкану”, један угледни
француски теоретичар је још почетком деведесетих година прошлог века
сасвим умесно приметио како се у југословенској трагедији Запад понаша као
„Титов тестаментарни извршилац” (а он опет као „извршилац тестамента
Фрање Јосифа”). Ову веома виспрену констатацију, данас, пет година после
5. октобра, тешко да би могли да оспоре (изузев шачице чедистичких и
невладиних јакобинаца) чак и најубеђенији „западњаци у Србији”. Заиста,
могло би се рећи да је у односима са Америком „све исто само њега нема”.
Можда је управо та чињеница и омогућила да недавно министар Драшковић
потпише споразум о слободном пролазу за НАТО трупе копненим
комуникацијама, којим је наша земља не само фактички окупирана, већ је
према мишљењу озбиљних експерата у великој мери удаљена и од
евроатлантских интеграција, које би, колико толико, политички и правно
обавезивале НАТО алијансу у погледу поштовања суверенитета Србије.
Наиме, они су сада добили све што желе, а да при том Србију не морају примити
у „своје окриље”.

МОДЕЛ КОЛОНИЈАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ
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На унутрашњем политичком плану, претходних пет година, Србији је, као и
осталим друштвима у „транзицији”, понуђен и натуран модел „колонијалне
демократије”, чије је основне карактеристике изванредно описао познати
руски писац Александар Зиновјев. Реч је о моделу „симулиране демократије”
где се масама становништва нуди „потемкиновска фасада” која крије општу
распуштеност, јефтину и доступну разоноду, систем вредности који људе
ослобађа позитивне самоприсиле и моралних ограничења. Производња
политичких афера са укусом криминала, од којих ниједна није добила стварни
судски епилог, допринела је губитку поверења у институције државе.
Србија је после петогодишњег „транзиционог” преображаја постала
„деинституционализована држава”, потпуно паралисана и неспособна да
решава чак и оне криминалне афере које су свима видљиве голим оком. У
извесним случајевима (као што је недавно привођење и пуштање бившег
министра Батића) настојање државе да истражи одређене индиције,
претвара се у чисту гротеску типа „ко лаже – човек или полиграф”.

Унутрашњи политички живот у Србији карактерише недостатак суштинске
политичке алтернативе наметнутом моделу „демократије”. Наиме, све
политичке странке у Србији су у односу на деведесете године прошлог века
доживеле „унутрашње реформе”. Пет година после „октобарске револуције”
српска политичка сцена је у потпуности пацификована, учешћем свих
релевантних политичких странака у структурама власти од локалног нивоа до
нивоа државне заједнице. Једноставно речено, данас, пет година после, све
странке у Србији су постале „део наметнутог система неолибералне
демократије”. Све прихватају консензусом да „Европа нема алтернативу” и
доминацију „слободног тржишта” над читавим друштвом. Ко год би озбиљније
заступао национални интерес или говорио о стратегији развоја националне
економије, ризикује да буде потпуно маргинализован. Тријумф „политички
коректног” је скоро потпун, осим појединих случајева, попут спонтаног отпора
поводом „сребренизације Србије”.

Ова констатација се увелико односи и на пословично најгласније радикале,
чији су кандидати за градоначелнике Новог Сада и Београда током
предизборне кампање „куцали на врата грађана” Србије и упадљиво
избегавали помињање имена странке која их је кандидовала. Наравно, за
сређенија друштва овакав модел политике сасвим је пожељан. У Србији,
суоченој са изазовима егзистенцијалне природе, „урбане кампање” значе
недостатак суштинске опозиције и алтернативе доминантној неолибералној
парадигми. Стога опадање броја изашлих на изборе значи да све већи број
људи не верује да се изборима може ишта променити. Земљом је завладала
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скоро потпуна апатија.

ПАД У СОЦИЈАЛНИ ДАРВИНИЗАМ

Коначно, на економско-социјалном плану резултати прве петољетке „српског
пута у капитализам” и ка „шенгенском рају” су поражавајући. Посрнулој
српској привреди, разореној ратовима и санкцијама, наметнут је модел
економских и социјалних „реформи по мери ММФ-а и Светске Банке”.
„Економска политика” претходних година састојала се из препознатљивих
догми на којима су инсистирали неолиберали у свим друштвима у транзицији.
То је пре свега претерано рестриктивна монетарна политика, пребрза
либерализација увоза и хаотична приватизација предузећа у друштвеном
сектору. Захваљујући оваквом моделу „економских реформи” Србија данас, п
ет година после
,
има преко милион незапослених и потпуно разорену домаћу економију.

Социјални показатељи су још гори: према подацима УНИЦЕФ-а 800.000 деце
живи на ивици сиромаштва, а стопа смртности најстарије пензионерске
популације повећана је за читавих 30 одсто у односу на период пре „реформи”
(у коме је, да подсетимо, било ратова, санкција и бомби). Према проценама
независних економских експерата, преко пола милиона људи запослено је у
„сивој зони”, а њихова зарада износи једва половину званичних просечних
примања која износе свега 200 евра. Но о томе ни мало не брину наши
неолиберали. Применом „неолибералног концепта у економији”, у
међувремену су нестали читави друштвени слојеви, првенствено класично
радништво. Убрзано се урушавају остаци некадашње друштвене
солидарности, а то се убрзава бекством државе из сфере социјалне
одговорности. Србији је наметнут модел „социјалног дарвинизма” који је све
више претвара у друштво усамљених и међусобно неповерљивих појединаца.
Тамо где нема „поверења” нема ни нормалног живота, а да о привредном
развоју и да не говоримо. Последња истраживања социолога говоре да
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најмање 30 одсто грађана Србије сматра себе „губитницима у транзицији”, док
свега 15 одсто грађана, углавном припадника једног слоја урбаних средина, гаји
неоправдан оптимизам јер у ангажовању страних компанија види прилику за
лични просперитет. Преко половине грађана Србије себе види „ни на небу ни
на земљи”. Ипак, дугорочно посматрано, највећи проблем садашње Србије је
стање територијалне неодређености, које није домаћа већ првенствено
„увозна творевина”, односно последица је суштинске (иако не увек и формалне)
окупације Балкана од стране НАТО-а, чије трупе својим присуством
свакодневно подсећају становништво Србије да је цео регион под страном
владавином. Пет година после 5. октобра, још једном се потврђује стара
историјска истина да у условима окупације (ма како је звали и маскирали) није
могућ никакав развој. Нема богатог и стабилног друштва, ако нема слободе и
националне независности – наук је и западних либералних мислилаца. А то
је управо кључни проблем са којим претходних година „демократска власт у
Београду” није успела да се избори.

Због свега наведеног, овог 5. октобра политичка класа у Србији нема право на
велике речи. Похвале Светске банке и Међународног монетарног фонда не
значе ништа становништву ове збиља напаћене земље. Осим ако их не схвате као
ироничан подсмех српској наивности. Србијом октобра 2005. године влада не
Коштуница и Динкић, већ свеопшта беда и осећање апатије и безнађа. А, што је
најгоре, неправда и неправо постали су део наше свакодневице, нешто што се
подразумева и на шта смо се навикли. Бити поштен и одговоран, волети и
поштовати своју земљу и народ, вредности су које је нека „невидљива рука”
(тржишта?) свих ових година протеривала из нашег јавног живота. Претходних
година, у наше име кључне одлуке доносили су људи који припадају моралном
талогу друштва, који је могао да стекне моћ само у условима постмодерне
окупације земље. У свему томе смо и сами саучествовали. Ко се не бори за
слободу, и не заслужује је. Невиних у овој земљи, дакле, нема. Због тога је
потребно подсећати се 5. октобра. Да нам се више никада не догоди. Још један,
чини нам се, не би преживели. <

(Октобар 2005)
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