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КО ЛИН КРА УЧ

ПО ЛИ ТИЧ КА РЕ ФОР МА

Ко лин Кра уч, ко ји је пр ви ди јаг но сти фи ко вао и об ја снио на шу 
пост де мо крат ску ма лак са лост још пре јед не де це ни је, про це њу је 
ин тен зи тет ско ра шњих де мо крат ских ин тер вен ци ја по во дом пре-
го во ра за тво ре ног ти па на те му ТТИП-а, као ре ак ци ју на све ду бљу 
кри зу неповeрења ста нов ни штва и по ли тич ке пот чи ње но сти ин те-
ре сним гру па ма у европ ским и за пад ним де мо крат ским др жав ним 
уре ђе њи ма.

 Тран са тлант ско тр го вин ско и ин ве сти ци о но парт нер ство 
(ТТИП), на шло се, из не на да, у сре ди шту кон тро вер зе, а сам пра-
вац у ком се та де ба та кре ће го во ри нам мно го о по ли ти ци у на шим 
„пост де мо крат ским” дру штви ма. С јед не стра не, по слов на ели та 
и љу ди из вла де на сто је да скла па ју до го во ре ми мо зна ња ста нов-
ни штва, чи ме ства ра ју мо гућ ност да са бо ти ра ју оне по ли ти ке ко је 
за сту па ју со ци јал ну за шти ту и за шти ту жи вот не сре ди не. Kао по се-
бан план има ју ак ти ви ра ње три бу на ла ко ји се са сто је од при ват них 
кор по ра тив них адво ка та, чи ја уло га би би ла да су де у про це си ма 
у ко ји ма се кор по ра ци је жа ле на вла ди не од лу ке. Ово пред ста вља 
пост де мо кра ти ју у свом нај чи сти јем об ли ку. С дру ге стра не, мно-
штво гра ђан ских гру па, за јед но са зе ле ни ма и дру гим ма њим пар-
ти ја ма, оку пља се у опо зи ци ју, мо би ли шу ћи не по ве ре ње на ро да 
пре ма по ме ну тим ели та ма ко је је про из ве ла са ма пост де мо крат ска 
по ли ти ка. Ис ход је још увек не из ве стан, али оно што се већ до го-
ди ло до вољ но је да ука же на то да су пост де мо крат ски трен до ви 
оста ли ја ки, прем да, за са да, у нај ма њу ру ку и спо р ни. 

Украт ко, ТТИП је план за зна чај но по пу шта ње ба ри је ра у 
тр го ви ни из ме ђу зе ма ља чла ни ца Европ ске уни је и Сје ди ње них 
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Др жа ва. Мно ге ца рин ске ба ри је ре су већ уки ну те у ра зним гло бал-
ним спо ра зу ми ма. Оно што оста је је су та ко зва не не ца рин ске ба ри-
је ре. Њи хов ра спон се про те же од за кон ских пра ви ла чи ја је ја сна 
уло га ис кљу чи во у то ме да ин тер на ци о нал не кон ку рен те за др жа ва 
из ван до ма ћих тр жи шта, до про пи са ко ји су озбиљ но осми шље ни 
у ци љу за шти те јав ног здра вља, пра ва рад ни ка и раз ли чи тих кон-
це па та јав них и ко лек тив них до ба ра. По во дом ових по след њих 
спо р них пи та ња се и по ди гла уз бу на. 

У пост де мо крат ским дру штви ма сва ка зва нич на ин сти ту ци ја 
де мо кра ти је, као што су из бо ри, јав не рас пра ве и про ме не вла де, 
успе ва да пре жи ви, али за то пре ста је да бу де глав но жа ри ште по-
ли тич ког ди на ми зма. Уме сто то га, оно се пре ме шта у уске по вер-
љи ве кру го ве у ко ји ма се по ли тич ке ели те ба ве кор по ра тив ним 
ло би ји ма. У мо јој књи зи Пост де мо кра ти ја1 твр дио сам да смо ми, 
у мно гим за пад ним дру штви ма, на пу ту ка пост де мо кра ти ји али да 
још ни смо сти гли, као и да у на шој де мо крат ској по ли ти ци још увек 
има жи во та и енер ги је. Пи сао сам пре фи нан сиј ске кри зе 2007/2008. 
о по сле ди ца ма кри зе у евро зо ни, као и о усред сре ђе но сти по ку ша ја 
пре ва зи ла же ња кри зе на ма ле гру пе зва нич ни ка и бан ка ра. Пи сао 
сам исто та ко и пре ТТИП-а. Сви ови до га ђа ји су ге ри шу да смо у 
про те клих 10 го ди на до жи ве ли ве ли ки по мак кре ћу ћи се у пост де-
мо крат ском прав цу.

Прет ња ТТИП-а

Ка да је реч о про ме на ма ко је зах те ва ТТИП, по сто је три за бри-
ња ва ју ћа спо р на пи та ња. Као пр во, по сто је осно ва ни стра хо ви да 
ком про ми си ко ји су у ве зи са из јед на че њем стан дар да Европ ске 
уни је и Сје ди ње них Др жа ва мо гу да до ве ду до пот пу них про ме на 
у про пи си ма ко ји нас шти те од та квих по ја ва као што су: сма ње ње 
пра ва рад ни ка, нео д го вор не бан ке, не при ме ре но те сти ра ње ади-
ти ва у хра ни, фар ма ци ји и ко зме ти ци. Јед ним де лом се то до га ђа 
за то што ком про мис из ме ђу ви ших и ни жих стан дар да увек мо ра 
да зна чи гу би так за оне ко ји по ла зе са ви шег ни воа. Али де ли мич но 
је та ко и за то што ће се у ак ту ел ној кли ми у ко јој до ми ни ра би знис, 
као што зна мо, нај моћ ни ји ин те ре си гу ра ти око то га да ово пре го-
ва ра ње ис ко ри сте у свр ху по сти за ња јед ног но вог, ге не рал но ни-
жег ни воа у сми слу про пи са и за шти те стан дар да. Веб стра ни ца 
Европ ске ко ми си је, ко ја стра стве но за го ва ра ТТИП, пре пу на је из-
ја ва о кре и ра њу европ ских по сло ва. Ово је, на рав но, оп ште по зна та, 

1 Срп ско из да ње: Ko lin Kra uč, Post de mo kra ti ja, prev. Mi la na Đu ra ši nov, Kar-
pos, Lo zni ca 2014 (нап. прев.). 
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шта ви ше ру тин ска, ши фро ва на прет ња кор по ра тив ног уце њи ва ча: 
„Од у ста ни те од сво јих здрав стве них, рад них и еко ло шких стан дар-
да или ће мо оти ћи и оста ви ти ма су вас не за по сле не.”

Обич но су Евро пља ни ти ко ји има ју ви ше раз ло га за страх 
не го Аме ри кан ци ка да су у пи та њу ова кви ком про ми си. Уко ли ко су 
на ши стан дар ди ви ши, уто ли ко су и кор по ра тив ни ло би ји у Сје ди-
ње ним Др жа ва ма уи гра ни ји и бо ље фи нан сиј ски пот по мог ну ти 
не го што су у ве ћи ни европ ских зе ма ља или уну тар са мих ин сти-
ту ци ја Европ ске уни је. Ипак, ни је баш увек та ко: су до ви и ад ми-
ни стра ци ја Сје ди ње них Др жа ва знат но су стро жи ји пре ма по на-
ша њу ба на ка, на при мер, не го што ће европ ски ика да би ти (ба рем 
у слу ча ју да Ује ди ње но Кра љев ство до би је то што же ли). Та ко ђе, 
по ли ти ка Европ ске уни је је под ра сту ћим ути ца јем вла да из цен-
трал не и ис точ не Евро пе, чи је еко но ми је су не за о би ла зни уче сни ци 
на ни ско бу џет ном тр жи шту и где мно ги по ли ти ча ри сва ку со ци-
јал ну по ли ти ку до жи вља ва ју као по вра так др жав ног со ци ја ли зма. 
Про блем стан дар ди за ци је про пи са је, да кле, са мо де ли мич но је дан 
од про бле ма „дру штве не Евро пе про тив тр жи шне Аме ри ке”, те 
на чин та квог ње го вог по сма тра ња и ни је на ро чи то ко ри стан. 

Дру ги за бри ња ва ју ћи про бле ми оку пље ни су око ри зи ка да 
ће европ ско здрав ство, обра зо ва ње и оста ли јав ни сер ви си би ти 
де ли мич но при ва ти зо ва ни и пре пу ште ни кор по ра ци ја ма Сје ди-
ње них Др жа ва. Ово се већ уве ли ко до га ђа у Ује ди ње ном Кра љев-
ству и још не ким зе мља ма чла ни ца ма, и то без ика кве по тре бе за 
ТТИП-ом. Ме ђу тим, дру ге зе мље се још увек тру де да од бра не 
иде ју јав но одр жа ва них јав них сер ви са у од ре ђе ним обла сти ма. 
Њи хо ви на по ри већ су на ру ше ни раз во јем кон ку рент ске по ли ти ке 
Европ ске уни је, чак и без ика квих при ти са ка во ђе них ин те ре си ма 
Сје ди ње них Др жа ва. С дру ге стра не, фир ме из Сје ди ње них Др жа-
ва су мно го ве шти је у овој игри, јер ло ша со ци јал на за шти та у њи-
хо вој зе мљи оста вља ви ше про сто ра за раз вој про фит не со ци јал не 
по ли ти ке, ма да су и европ ске фир ме та ко ђе ак тив не. 

У скла ду са ва же ћим за ко ном кон ку рен ци је Европ ске уни је, 
оста је мо гу ће да вла де про гла се да су из ве сне обла сти со ци јал не 
по ли ти ке из ван до ме на тр жи шне еко но ми је, де фи ни шу ћи их као 
сер ви се од оп штег еко ном ског ин те ре са. Ипак, у прак си, њи хо ви 
по ку ша ји да та ко по сту пе оста ју крх ки пред прав ним иза зо ви ма 
кор по ра ци ја. На при мер, хо ланд ска вла да је за др жа ла свој сек тор 
за со ци јал ну стам бе ну из град њу, ко ји је не у о би ча је но ве лик и чи ни 
го то во тре ћи ну со ци јал них стам бе них за ли ха. Гра ђе вин ске фир ме 
су, пре Европ ског су да прав де, твр ди ле да је то ли ки удео пре ве лик. 
Иа ко тај спор још ни по сле ви ше од осам го ди на ни је раз ре шен, 
при ступ су да је остао на ин си сти ра њу да се сма њи ве ли чи на са мог 
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сек то ра за со ци јал ну стам бе ну из град њу у Хо лан ди ји, пре у зи ма-
ју ћи ти ме на се бе од лу ку о ве о ма зна чај ном пи та њу на ци о нал не 
со ци јал не по ли ти ке. 

Вр ло је ве ро ват но да би усло ви ТТИП-а оја ча ли ову крх кост 
вла де у по ку ша ји ма да се са чу ва ју обла сти со ци јал не по ли ти ке 
од тр жи шта, бу ду ћи да је јед на од глав них од ред би овог спо ра зу-
ма то да се фир ма ма олак ша мо гућ ност да зах те ва ју обе ште ће ње 
у спо ро ви ма про тив вла де за ко ју мо гу твр ди ти да им угро жа ва 
про фит. Ов де спо ра зум о тр го ви ни са Сје ди ње ним Др жа ва ма опет 
из гле да ви ше као по ја ча ње при ти са ка ко ји већ по сто је уну тар Евро-
пе не го као не ка из ра зи то аме рич ка прет ња. 

Тре нут ни пре го ва рач ки став Европ ске уни је у ТТИП-у је да 
пре пу сти дис кре ци ји на ци о нал них вла сти од лу ку о то ме да ли ће 
обла сти по пут на ци о нал них здрав стве них слу жби би ти за др жа не 
из ван до ме на тр го ви не. Ме ђу тим, шта би се де си ло ако би не ка нео-
ли бе рал на вла да про гла си ла сво ју здрав стве ну слу жбу за пред мет 
тр го ви не уну тар ТТИП-а, да би на кон ње усле ди ла не ка со ци јал-
де мо крат ска вла да ко ја же ли ту од лу ку да про ме ни. Да ли би та да 
не ке здрав стве не фир ме има ле мо гућ ност да по кре ну суд ски спор на 
осно ву то га што је про ме на по ли ти ке угро зи ла њи хо ве ин те ре се? 
Ово се не мо же зна ти све док не бу де по стиг нут до го вор око це ло-
куп ног тек ста спо ра зу ма и док адво ка ти не до би ју при ли ку да га 
до бро про у че. 

Тре ће за бри ња ва ју ће пи та ње од но си се на ме то де по мо ћу 
ко јих би фир ме зах те ва ле обе ште ће ње у слу ча ју да де ло ва ње вла-
сти пред ста вља прет њу њи хо вим ин ве сти ци ја ма и про фи ту. У том 
ци љу, ТТИП пред ла же по сту пак по знат као Ре ша ва ње спо ро ва 
из ме ђу ин ве сти то ра и др жа ве (ИСДС). Оно што је кључ но код овог 
спор ног пи та ња је да та кви по ступ ци не под ра зу ме ва ју нор мал не 
суд ни це са зва нич ним су ди ја ма, већ не за ви сне ар би тра ци о не па-
не ле ко ји се са сто је ис кљу чи во од кор по ра тив них адво ка та, од но сно 
љу ди ко ји ве ћи ну свог нов ца за ра ђу ју ра де ћи за те исте кор по ра ци-
је. За пра во, ово и ни је то ли ко пост де мо крат ски ко ли ко је пост за кон-
ски. Уз сва ова по је ди нач на спо р на пи та ња, они ма ко ји су за бри ну-
ти мно го ви ше ће зна чи ти чи ње ни ца да се при пре ма пре го ва рач ког 
ста ва Европ ске уни је, као и са ми пре го во ри, од и гра ва ју у тај но сти. 
Кор по ра тив ни ин те ре си су по свој при ли ци већ до го во ре ни, јер 
је пре све га њи хов ин те рес да у то ме на пре ду ју. На су прот то ме 
Ко ми си ја је из ја ви ла (имај те на уму по ме ну ту уце ну у ве зи са по-
сло ви ма) сле де ће: 

Ко ми си ја ће отво ре но ко му ни ци ра ти и са пред став ни ци ма 
ци вил ног дру штва о овом тр го вин ском спо ра зу му. Ипак, ово ће 
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та ко ђе би ти ускла ђе но и са из ве сним ни во ом по вер љи во сти ка да 
су у пи та њу тр го вин ски пре го во ри, што је по треб но ка ко се не би 
ком про ми то ва ли ци ље ви Европ ске уни је у овом до го во ру, ко ји на 
кра ју и пред ста вља ства ра ње по сло ва за Евро пља не. 

Сва ка ко да ће пар ла мент Европ ске уни је и зе мље чла ни це 
има ти при ли ку да гла са ју у за вр шном па ко ва њу, иа ко је у по ре ђе-
њу са мо гућ но сти ма ко ји ма рас по ла жу по слов ни ин те ре си ко ји ће 
то ком це лог овог пу та фор ми ра ти оп ци је би ло ка кво слич но гла-
са ње зби ља бе сми сле но.

Де мо кра ти ја уз вра ћа уда рац

С об зи ром на све ово, да кле, ТТИП пред ста вља школ ски при-
мер пост де мо крат ских трен до ва. Ипак, ско ра шње кон трoверзе око 
ТТИП-а та ко ђе ука зу ју и на то да ће дру штве не гру пе, осим уко-
ли ко не по ста ну пот пу но не моћ не, ре а го ва ти про тив ак ци ја ко је 
су у су ко бу са њи хо вим ин те ре си ма (прем да не ну жно и успе шно). 
У сре ди шту кон флик та за са да оста је ИСДС пред лог. Основ на за-
ми сао ко ја сто ји иза овог пред ло га ни је не ра зум на: фир ма ма ко је 
ин ве сти ра ју у не ку зе мљу по треб на је не ка ква за шти та од др жав-
них ак ци ја ко је би мо гле те мељ но да угро зе њи хо ве ин ве сти ци је; 
дру га чи је не би мо гле да пре у зму ни ри зик са мог ин ве сти ра ња. 
Не ке вла де, обич но у си ро ма шним зе мља ма, же ле ћи да при ву ку 
ин ве сти ци је и на сто је ћи да уве ре стра не кор по ра ци је у сво је ду го-
роч не на ме ре или да за шти те фир ме од бу ду ћих пре о кре та, вољ не 
су у та квим си ту а ци ја ма да при хва те ар би тра жу три бу на ла кор по-
ра тив них адво ка та. Оно што се у та квим слу ча је ви ма нај пре до во ди 
у пи та ње је су про бле ми ри зи ка екс про при ја ци је, што пред ста вља 
од у зи ма ње имо ви не без на док на де. Са свим је ра зу мљи во за што те 
фир ме зах те ва ју ре о си гу ра ње и за што вла де зах те ва ју да им се то 
омо гу ћи, а чак је мо гу ће уви де ти и за што је тај адво кат ски три бу нал 
осми шљен као фо рум за ре ша ва ње та квих спо ро ва. 

Ме ђу тим, не из бе жно је да та мо где су уме ша ни ин те ре си ги-
гант ских кор по ра ци ја и њи хо ви сна ла жљи ви адво ка ти по сто ји и 
про ши ре ње ми си је. По сто је два та ква слу ча ја ко ја се у по след ње 
вре ме че сто по ми њу. Ва тен фал, швед ска енер гет ска ком па ни ја, 
про вла чи не мач ку вла ду кроз је дан ИСДС про цес за то што је на кон 
ин ци ден та у елек трич ној цен тра ли у Фу ку ши ми у Ја па ну од лу чи-
ла да по сте пе но об у ста ви ко ри шће ње ну кле ар не енер ги је и на тај 
на чин за тво ри по стро је ње ко је је де ли мич но у вла сни штву Ва тен-
фа ла. У дру гом слу ча ју „Фи лип Мо рис”, про из во ђач ци га ре та из 
Сје ди ње них Др жа ва, на сто ји да спре чи вла де у Ау стра ли ји и дру гим 



483

зе мља ма да пре ду зму ак тив не ме ре у убе ђи ва њу сво јих ста нов ни ка 
да не пу ше. У на ве де ним слу ча је ви ма, пи та ња ко ја се ре ша ва ју не-
ма ју ве зе са екс про при ја ци јом, реч је за пра во о на сто ја њу да се тај 
кон цепт про ши ри ка ко би об у хва тио сва ко де ло ва ње вла де ко је 
би мо гло да сма њи про фит стра них ин ве сти то ра. 

Ако ус пе ју, ове ак ци је ће би ти нај о тво ре ни ји на пад на по ли-
тич ку де мо кра ти ју од стра не гло бал них фир ми до са да. Чак и без 
ТТИП-а, оне би по ста ви ле из ван ре дан ан ти де мо крат ски пре се дан, 
а спо ра зум би са мо још ви ше про ши рио њи хо ве по тен ци јал не им-
пли ка ци је. Ови слу ча је ви још ни су ре ше ни, као што за го вор ни ци 
ИСДС-а у окви ру ТТИП-а оштро на гла ша ва ју, док адво ка ти тих 
фир ми тра же по за ма шно рас те за ње зна че ња ових на год би, у че му, 
са свим је мо гу ће, не ће ус пе ти. Шта ви ше, слу чај хо ланд ске со ци јал-
не стам бе не из град ње ука зу је на то да се мо гу де си ти та кви пре-
о кре ти и, без об зи ра на све га ран ци је, про тив ни ци ИСДС-а има ју 
све раз ло ге за сум њу да би до слич них де ша ва ња мо гло до ћи у не ком 
тре нут ку у бу дућ но сти. 

При све му то ме, чи ње ни ца да су га ран ци је уоп ште по ну ђе не 
по ка зу је да је ка па ци тет де мо кра ти је ма кар то ли ки да прет ход не 
вр ло тај но ви те пре го во ре под врг не јав ној де ба ти. Но ви пред сед ник 
Ко ми си је Европ ске уни је, Жан-Клод Јун кер, пот пу но ја сно је са-
оп штио да по ње го вом ми шље њу не по сто ји раз лог због ког су до ви 
утвр ђе ни за ко ном не би тре ба ло да уче ству ју у овим рас пра ва ма, 
и то пре не го три бу на ли кор по ра тив них адво ка та. Ипак, чо век увек 
мо ра би ти на опре зу: Јун кер је под при ти ском не ких вла да и ко ле га 
из ко ми си је ко ји од ње га зах те ва ју да се др жи ори ги нал не фор му-
ле. У сва ком слу ча ју, и су до ви утвр ђе ни за ко ном су под ло жни кор-
по ра тив ном на го ва ра њу, што Европ ски суд не пре ста но по твр ђу је. 

Ова бор ба око раз ли чи тих ком по нен ти ТТИП-а тра ја ће још 
не ко вре ме. Већ и сам тон рас пра ве у ко ми си ји по ста је све де фан-
зив ни ји. Де мо кра ти ја се из не на да по ја ви ла у окви ру не че га за шта 
су пре го ва ра чи по ми сли ли да би мо гло да бу де без бри жно се ди ште 
тех нич ке рас пра ве и кор по ра тив ног ло би ра ња. На обе стра не 
Атлан ти ка чла но ви пар ла мен та по ка за ли су не за до вољ ство због 
ис кљу че но сти из јед не то ли ко ва жне се ри је пре го во ра. Њи хо ва ин-
тер вен ци ја мо же има ти ам би ва лент но ста но ви ште: ве ћи део бе са, 
сум ње и зах те ва за отво ре но шћу од ра жа ва ши ро ко рас про стра-
ње но не по ве ре ње и пре ма по ли ти ци (и на на ци о нал ном и на европ-
ском ни воу) и пре ма по ли тич ким ак тив но сти ма круп ног би зни са. 
Зна тан део јав но сти ни је во љан да по др жи до бре на ме ре оних 
ко ји твр де да ра де за њи хо ву ко рист. То пред ста вља на пре дак у 
сми слу по ли тич ке зре ло сти, али не и одр жи ву осно ву за та кву вр сту 
зре ло сти на ду же ста зе. Ако не по ве ре ње из мак не кон тро ли, оно 
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ра ђа ци ни зам, де мо би ли зу је сва ки по ку шај ко лек тив не ак ци је и 
иде на ру ку по пу ли стич ким екс тре ми сти ма. Ово би у пот пу но сти 
мо гла би ти пр ва фа за ре ак ци је про тив пост де мо кра ти је, ма да би 
би ла и пот пу но нео д го ва ра ју ћа. 

С оне стра не ТТИП кон флик та

Ва жно је да се кри ти ча ри ТТИП-а усред сре де на су штин ски 
про блем: кор по ра ци је ко ри сте сво ју ло би стич ку моћ и ман тру 
„угро же них по сло ва” да би сро за ли со ци јал не стан дар де ко ји су 
из гра ђе ни у вре ме ка да је де мо кра ти ја би ла ви тал ни ја. То ни је 
пи та ње Евро пе про тив Сје ди ње них Др жа ва, ни ти Бри се ла про тив 
зе ма ља чла ни ца. На про тив, иза ре то ри ке сло бод не тр го ви не ко ју 
за сту па ју Сје ди ње не Др жа ве сто ји мно штво из у зет но за шти ће них 
ин те ре са, док је у Евро пи вла да Ује ди ње ног Кра љев ства, та ко буч-
на у свом зах те ву за на ци о нал ним су ве ре ни те том, ме ђу нај ве ћим 
ен ту зи ја сти ма ка да је у пи та њу пре пу шта ње со ци јал них стан дар да 
ТТИП-у. 

На кон не дав ног са стан ка по во дом спо ра зу ма у Ва шинг то ну 
са ко ле га ма из Сје ди ње них Др жа ва, Фон да ци ја за европ ске про гре-
сив не сту ди је по ста ви ла је 10 кључ них та ча ка у де ло ва њу европ ских 
про гре си ва них пар ти ја. Јед на од тих кључ них та ча ка на гла ша ва 
да раз вој ко хе рент не европ ске стра те ги је за ТТИП зах те ва у це-
ло сти уну та ре вроп ско по и ма ње по ли ти ке со ци јал них при о ри те та. 
Ал тер на ти ва – по де ла ра да по ко јој би се ЕУ ба ви ла тр го ви ном, 
док зе мље чла ни це по ку ша ва ју да од бра не со ци јал ну по ли ти ку 
– би би ла ка та стро фал на, док би ре ги о нал на тр го вин ска по ли ти ка 
ко нач но пре га зи ла „мек ше” на ци о нал не со ци јал не про гра ме. Овај 
спор би тре ба ло да бу де на ро чи то ути шан за оне ко ји фа во ри зу ју 
не ку вр сту тран са тлант ског или чак и ши рег спо ра зу ма. Сла ма ње 
ба ри је ра ра ди тр го ви не из но ва је, пред у зи ма њем ра зних вр ста га-
ран ци ја и пре ла зних ме ра, по ка за ло свој ка па ци тет да слу жи мно-
гим ин те ре си ма. Већ мо же мо да ви ди мо ка ко ула зак Ки не и дру гих 
азиј ских зе ма ља у свет ску тр го ви ну по бољ ша ва бла го ста ње ми лио-
на љу ди у кра је ви ма све та ко ји су пре то га по то ну ли у пот пу но си-
ро ма штво, док у исто вре ме отва ра но ве мо гућ но сти за пред у зе ћа 
у бо га тим зе мља ма. Ле ви цен тар тре ба да се од у пре не про ми шље-
ном на го ну да се су прот ста вља сва ком по ку ша ју да се осло бо ди 
тр го ви на. За пра во, исто та ко као што бри не мо око про ши ре ња под-
руч ја ми си је пу тем ме ра ко је ја ча ју кор по ра циј ску моћ у пра ву, 
тре ба ло би да бри не мо и због пре ру ша ва ња чи стог про тек ци о ни зма 
у со ци јал ну по ли ти ку ко ја сто ји на пу ту до бр ом тр го вин ском уго-
во ру. По сто ји ду га исто ри ја та квог при сту па у свим пра во су ђи ма. 
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Да би се та кав при ступ огра ни чио по треб но је да се ја сно схва ти 
шта је то што кон сти ту и ше област со ци јал не по ли ти ке и шта су 
њој свој стве ни ци ље ви. (Евро пи је ово сва ка ко по треб но, да би по-
сти гла не при стра сну стро гост у при сту пу ју го за пад ним зе мља ма 
ко је су уме ша не у кри зу у евро зо ни.) Мо ра по сто ја ти са зна ње о 
то ме да не тре ба све обла сти дру штве ног жи во та да бу ду отво ре-
не ка тр жи шту, али и те обла сти мо ра ју би ти де фи ни са не уз ја сна 
обра зло же ња. Са мо не ко ли ко екс трем но ли бе рал них еко но ми ста 
за го ва ра ле гал но тр жи ште људ ских ор га на за тран сплан та ци ју, на 
при мер, док, с дру ге стра не, ве ли ки део јав ног мње ња ве ро ват но 
при жељ ку је да здрав стве на, као и дру ги об ли ци за шти те, рад и 
обра зо ва ње бу ду го то во без гра нич ни. Ов де тре ба да по сто ји оп шти 
оквир ни спо ра зум око то га ка ко ће ова огра ни че ња би ти де фи ни-
са на и да се на тај на чин омо гу ћи рас по зна ва ње раз ли ке из ме ђу 
си ро вог про тек ци о ни зма и прин ци пи јел них кон це па та со ци јал ног 
и етич ког под руч ја ко ји ма би се оспо ри ла не за ви сност еко но ми је. 
Ка да до ђе на ред, је дан та кав оквир не би тре ба ло то ли ко да се про-
ши ри да угу ши јав ну рас пра ву о јед ном од нај о снов ни јих ле ги тим-
них по ља су ко ба уну тар де мо крат ске по ли ти ке.

Де мо крат ски при ступ из ла га ња јав ној рас пра ви та квих ме ра 
као што је ТТИП не би био све ден са мо на те му ши ре ња тр го ви не 
пу тем сма ње ња кон тро ле, али би и на том по љу мо гао да оства ри 
дру га чи ји учи нак: парт не ри би мо гли да се до го во ре да ре ду ку ју 
ба ри је ре уко ли ко дру га стра на по ви си стан дар де, уме сто да их 
сни зи. Сје ди ње не Др жа ве би мо гле да по ну де да сле де европ ске 
стан дар де, као што је на при мер ни во ади ти ва у хра ни или пра ва 
рад ни ка на кон сул та ци је, у за ме ну за уво ђе ње стро жи јих бан кар-
ских пра ви ла у Евро пу. 

На ла зи мо се у не згод ном по ло жа ју. По сто ји озбиљ на опа сност 
да пе си ми сти бу ду у пра ву, да ће кор по ра тив ни ло би ји пост де мо-
кра ти је про из ве сти је дан ТТИП ко ји ће збри са ти мно штво про пи са 
ко ји шти те по тро ша че, рад ни ке и за јед ни цу као це ли ну, на ду го-
роч ну ште ту на шег бла го ста ња. По сто ји, упр кос све му, не ка ма ла 
шан са да уме сто то га стек не мо свест о по тре би за де мо крат ском 
ак ци јом на тран сна ци о нал ном ни воу, уз про ши ре ну свет ску тр-
го ви ну и раз вој ин те ли гент ног па не вроп ског при сту па со ци јал ној 
по ли ти ци.*

Пре ве ла с ен гле ског
Ру жи ца Ше грт

* Из вор: Co lin Cro uch, „De moc racy at a ТTIP’ing Po int”, Jun ctu re, Spe cial 
Is sue, Vo lu me 21, Is sue 3, pa ges 176–181, Win ter 2014. 




