
DOBRA pRičA
Zeleni narativi za Balkan

           
Η  ΚΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Πράσινες  αφηγήσεις  από  τα  Βαλκάνια



 

 

 
 

50

           

DOBRA pRičA
Zeleni narativi za Balkan

Η  ΚΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Πράσινες αφηγήσεις από τα Βαλκάνια Σύνταξη / Urednica:

Iva Marković

Συγγραφείς / Autori:
Ivan Rajković, Balša Lubarda,

Marija Ratković, Žaklina Živković,
Selvije Mustafi, Dr. Filip Balunović

Ελληνική μετάφραση / Grčki prijevod:
Ιάσων Πασχαλίδης-Γεροστεργίου

Σχεδιασμός γραφικών / Grafički dizajn:
Kalman Moldvai

Συντονιστής  Προγράμματος GEF /
GEF Koordinator projekta:

Luka Gudek

          

        
         
        
      
           

       
      
   

        
 
          

   
  

        

 
 
 

        
 

    
     

   

  

  
   

  

    

   

   
 

    
 

      

56

44

4

26

18

ΤΡΙΑ  ΟΙΚΟΛΑΪΚΙΣΤΙΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ  ΠΡΑΣΙΝΗ  ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Ivan Rajković
Κοινωνικός  ανθρωπολόγος  και  μεταδιδακτορικός  ερευνητής  στο  Πανεπιστήμιο  της  Βιέννης

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ,  ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ  ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΚΡΟΔΕΞΙΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟΝ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ  ΑΚΤΙΒΙΣΜΟ
Balša Lubarda
Διευθυντής  Ερευνητικής  Μονάδας  Ιδεολογίας  στο  Κέντρο  Ανάλυσης  της  Ριζοσπαστικής
Δεξιάς,  Ηνωμένο  Βασίλειο

ΔΗΜΟΣΙΑ  ΥΓΕΙΑ  ΣΕ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ  ΕΠΟΧΕΣ:
ΜΠΟΡΟΥΜΕ  ΝΑ  ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ  ΕΝΑ  ΒΙΩΣΙΜΟ
ΜΕΛΛΟΝ  ΤΗΣ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ;
Marija Ratković
Κέντρο  Βιοπολιτικής  Εκπαίδευσης  BIOPOLIS

ΚΑΛΕΣ  ΙΣΤΟΡΙΕΣ  -  ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ  ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ  ΣΤΑ  ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Žaklina Živković
Οργανισμός  Πολιτικής  Οικολογίας  Polekol

ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΡΟΜΑ  ΣΤΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Selvije Mustafi
Διακρατικό  Κίνημα  Ρομά,  Βόρεια  Μακεδονία

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ
ΠΡΩΗΝ  ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ:
ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ  ΚΡΙΤΙΚΗ  Ή  (ΑΛΛΟ  ΕΝΑ)  ΣΤΕΝΟ
ΠΕΔΙΟ  ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ;
Dr. Filip Balunović
Ινστιτούτο  Φιλοσοφίας  και  Κοινωνικής  Θεωρίας  Πανεπιστήμιο  Βελιγραδίου

Αυτή  η  δημοσίευση  έγινε  από  το  Πράσινο  Ευρωπαϊκό  Ίδρυμα  με  την υποστήριξη
του  PolEkol.

Το  Πράσινο  Ευρωπαϊκό  Ίδρυμα  (GEF)  είναι  ένα  πολιτικό  ίδρυμα  σε  ευρωπαϊκό
επίπεδο,  αποστολή  του  οποίου  είναι  να  συμβάλει  σε  μια  ζωηρή  ευρωπαϊκή σφαίρα

συζητήσεων  και  να  ενθαρρύνει  τη  μεγαλύτερη  συμμετοχή  των  πολιτών στην
ευρωπαϊκή  πολιτική.  Το  GEF  προσπαθεί  να  ενσωματώσει  τις  συζητήσεις για  τις
ευρωπαϊκές  πολιτικές  και  πολιτικές  τόσο  εντός  όσο  και  πέρα  από  τηνπολιτική
οικογένεια  των  Πρασίνων.  Το  ίδρυμα  λειτουργεί  ως  εργαστήριο  νέων ιδεών,

προσφέρει  διασυνοριακή  πολιτική  εκπαίδευση  και  πλατφόρμα συνεργασίας  και
  ανταλλαγής  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο.

Η  δημοσίευση  αυτή  πραγματοποιήθηκε  με  την  οικονομική  υποστήριξη  του
  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου.
Το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  δεν  είναι  υπεύθυνο  για  το  περιεχόμενο  αυτού  του έργου.

Η ελληνική μετάφραση του έργου αυτού διοργανώθηκε από το Πράσινο Ευρωπαϊκό
  Ίδρυμα με την υποστήριξη των Νέων Πρασίνων Ελλάδας και την οικονομική
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rbija je u poslednjih nekoliko godina bila teren ne-
viđene ekološke mobilizacije. Slično kao i u drugim 
balkanskim državama, narodna ekološka pobuna 
počela je borbom protiv malih hidroelektrana, no-

minalno zelene infrastrukture koja je, međutim, podrazu-
mevala uništenje planinskih dobara. Povezujući lokalno sta-
novništvo, naučnike iz oblasti životne sredine i širu javnost, 
borba protiv ograđenih reka postala je shvaćena kao bor-
ba za „sami život“, sa ekološkim brigama koje izražavaju niz 
društvenih pritužbi. Istovremeno, formirane su aktivističke 
grupe da se bore protiv sve većeg zagađenja vazduha, 
kontaminacije vode i ograđivanja gradskog zelenila. Prošle 
godine, takav razvoj događaja kulminirao je širokim među-
klasnim savezom protiv multinacionalnog giganta Rio Tin-
to i njegovog plana za ekstrakciju litijuma i borata, koji su 
bili ključni za energetsku tranziciju. Nazivajući projekat ne 
samo zagađujućim po životnu sredinu, već nepravednim, 
nezakonitim i potpunom državnom izdajom, ekološki front 
je naterao srpsku državu da privremeno zaustavi projekat, 
dok je istovremeno gurao vladajuću stranku da usvoji jezik 
životne sredine u pokušaju da ko-optira zamerke.

Ovaj tekst zumira borbu za zemlju, reke i vazduh u Sr-
biji kako bi se osvrnuo na tri šire tenzije u srcu ekopolitike 
Balkana. Prvi je zeleno otimanje (green grabbing), odno-
sno napetost između zajedničkih dobara i privatizacije koja 
strukturira sve nivoe ekološke akcije – uključujući i sam ot-
por. Drugi je borba oko ekološkog duga, odnosno način 
na koji se dugovi multinacionalnom kapitalu osporavaju 
sa dugovima precima, za koje se smatra da su umrli da bi 
oslobodili zemlju. Treća je nacionalna moralna ekonomija, 
odnosno populistička pogodba između vladara i vladaju-
ćih koja bi mogla prikriti još jedan ključni društveni antago-
nizam u igri: onaj između zemljoposednika i bezemljaša. Ali 
pravi razlog zašto je ekopopulizam tako privlačan, a opet 
tako trnovit, tvrdim, je zato što postavlja potpuno novo pi-
tanje: kako objasniti razmenu samog života.

Ekopopulističke ekvivalencije

Pod ekopopulizmom mislim na način organizovanja 
koji suprotstavlja „ljude“ protiv „elita“, konstituišući prve 
kao branioce „samoga života“ i prikazujući kapitalističku 
državu kao one koja širi smrt. Ne koristim termin na pogr-
dan način, niti impliciram da je populizam inherentno de-
sničarski ili levičarski, isključujući ili inkluzivan. Umesto toga, 
govorim o ekopopulizmu da bih opisao načine na koje se 
uzroci životne sredine popularizuju širom sveta, pri čemu 
ekologija postaje medij za nadmetanje uticaja, značenja i 
zahteva. Jer dok balkanski eko-pobunjenici često govore 
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ζωής» και απεικονίζοντας το καπιταλιστικό κράτος ως 
διαδότρια του θανάτου. Δεν χρησιμοποιώ τον όρο με 
υποτιμητικό τρόπο, ούτε υπονοώ ότι ο λαϊκισμός είναι 
εγγενώς δεξιός ή αριστερός, αποκλειστικός ή περιεκτικός. 
Αντίθετα, μιλώ για οικολαϊκισμό για να περιγράψω τους 
τρόπους με τους οποίους τα περιβαλλοντικά αίτια διαδίδονται 
σε όλο τον κόσμο, με την οικολογία να γίνεται ένα μέσο για 
ανταγωνιστικά συναισθήματα, έννοιες και απαιτήσεις. Γιατί 
ενώ οι Βαλκάνιοι οικολογικοί επαναστάτες λένε συχνά ότι η

          

          
         

       
        

        
    

         
          

        
       

        
     

        
       

        
         

     

       

 

      
 

α  τελευταία  χρόνια, η  Σερβία  υπήρξε  το  πεδίο  μιας  άνευ
προηγουμένου  περιβαλλοντικής  κινητοποίησης. Ομοίως
όπως  και  σε  άλλα  βαλκανικά  κράτη, η  λαϊκή  οικολογική

     
    
     
    
      
       
      
  
     
      
    

 

  Αυτό  το  κείμενο  μεγεθύνει  τους  αγώνες  για  γη,  ποτάμια
και  αέρα  στη  Σερβία  για  να  αναλογιστεί  τρεις  ευρύτερες
εντάσεις  στην  καρδιά  της  οικοπολιτικής  των  Βαλκανίων.  Το
πρώτο  είναι  η  πράσινη  αρπαγή,  δηλαδή  η  ένταση  μεταξύ
κοινοποίησης  και  ιδιωτικοποίησης  που  δομεί  όλα  τα  επίπεδα
περιβαλλοντικής  δράσης  -  συμπεριλαμβανομένης  της  ίδιας
της  αντίστασης.  Το  δεύτερο  είναι  ο  αγώνας  για  το  οικολογικό
χρέος,  δηλαδή  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  τα  χρέη  προς  το
πολυεθνικό  κεφάλαιο  αμφισβητούνται  με  τα  χρέη  προς  τους
προγόνους,  οι  οποίοι  θεωρούνται  ότι  πέθαναν  για  να
απελευθερώσουν  τη  γη.  Το  τρίτο  είναι  η  εθνική  ηθική
οικονομία,  δηλαδή  μια  λαϊκιστική  διαπραγμάτευση  μεταξύ
των  κυβερνώντων  και  των  κυβερνωμένων  που  μπορεί  να
κρύβει  έναν  άλλο  βασικό  κοινωνικό  ανταγωνισμό  που  παίζει:
αυτόν  μεταξύ  των  γαιοκτημόνων  και  των  ακτήμονων.  Αλλά  ο
πραγματικός  λόγος  για  τον  οποίο  ο  οικολαϊκισμός  είναι  τόσο
ελκυστικός  και  όμως  τόσο  ακανθώδης,  υποστηρίζω,  είναι
επειδή  θέτει  ένα  εντελώς  νέο  ερώτημα:  πώς  να  λογοδοτήσει
κανείς  τις  ανταλλαγές  της  ίδιας  της  ζωής.

Οικολαϊκιστικές  ισοδυναμίες

 

  Με τον όρο οικολαϊκισμός, αναφέρομαι σε έναν τρόπο 
οργάνωσης  που  φέρνει  τον  «λαό»  εναντίον  των  «ελίτ», 
συνιστώντας  τον  πρώτο  ως  υπερασπιστή  της  «ίδιας  της

ΤΡΙΑ  ΟΙΚΟΛΑΪΚΙΣΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ  ΠΡΑΣΙΝΗ  ΑΡΙΣΤΕΡΑ

εξέγερση ξεκίνησε με έναν αγώνα ενάντια στους μικρούς
υδροηλεκτρικούς  σταθμούς,  μια  κατ'  όνομα  πράσινη
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οικολογικές  ανησυχίες  να  εκφράζουν  μια  σειρά  από
κοινωνικά  παράπονα.  Ταυτόχρονα,  σχηματίστηκαν  ομάδες
ακτιβιστών  για  να  αμφισβητήσουν  την  αυξανόμενη
ατμοσφαιρική  ρύπανση,  τη  μόλυνση  των  υδάτων  και  τον
περιορισμό  του  αστικού  πρασίνου.  Πέρυσι,  τέτοιες  εξελίξεις
κορυφώθηκαν με μια ευρεία διαταξική συμμαχία ενάντια
στον πολυεθνικό γίγαντα  Rio  Tinto  και το σχέδιό του να
εξορύξει λίθιο και βορικό,  και τα δύο απαραίτητα για την
ενεργειακή μετάβαση.  Χαρακτηρίζοντας το έργο ως όχι μόνο
ρυπογόνο,  αλλά και άδικο,  παράνομο και καθαρή κρατική
προδοσία,  ένα περιβαλλοντικό μέτωπο ανάγκασε το σερβικό
κράτος να σταματήσει το έργο,  ενώ ταυτόχρονα ώθησε το
κυβερνών κόμμα να υιοθετήσει την περιβαλλοντική γλώσσα
σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις δυσαρέσκειες.



 

 

 

 

 

da je priroda „iznad politike“, šta to tačno znači podložno je stalnim unutrašnjim rasprava-
ma. Umesto da počnu od jedne klase, lokaliteta ili identiteta, učesnici moraju uvek iznova 
artikulisati šta ih povezuje. Ovo, zauzvrat, postavlja pitanje: kako se oduzimanje životne 
sredine pretvara u politički identitet?

S jedne strane, teorije o populističkim ekvivalencijama bi mogle biti korisne. Po-
pulizam, tvrde Laclau i Mouffe, nije jedinstvena ideologija već posebna logika stvara-
nja hegemonije artikulacijom „lanaca ekvivalencije“ između različitih društvenih zahteva1. 
Kako je demos agonistički pluralitet, oni tvrde, on se može izraziti samo kroz međusobno 
ekvivalentne pozicije različitih grupa prema zajedničkom neprijatelju, a ne kroz jedan za-
jednički označitelj. Na taj način se zaista može reći da metafore životne sredine deluju kao 
„lebdeći označitelji“ – dovoljno široki da povežu različite glasove u zajedničku platformu. 
Kada ljuti govornik protesta na „Ekološkom ustanku“ u Beogradu tvrdi da je ova zemlja 
dijamant, na primer, ili kada neko drugi uporedi gomilu sa žrtvenim jarčevima i lastama 
koje se sele, oni pozajmljuju teme iz mašte životne sredine kako bi naveli linije razvlašće-
nja koje gomila deli izvan ukorenjenih linija raseda.

Pa ipak, život nije samo tvorevina znakova, a nagoni za ekološke pobune nisu tako 
nasumični. Kao što sugeriše Susana Narocki, populizam je uvek reakcija na dvostruke veze 
kapitalizma: moć demosa i monopolsko bogatstvo, slobodu i zavisnost, jednakost i pri-
vilegije. Ponekad se popularni pokreti zalažu za pravedan svet za sve; ponekad zbijaju 
redove. Ali u svim slučajevima, oni su proizvodi besa razumnih ljudi u smislu artikulacije 
njihovih vođa. Slično tome, ovde se fokusiram na „suštinske motivacije – i materijalne i 
diskurzivne – koje guraju različite agente (individualne, kolektivne, korporativne, institu-
cionalne) na akciju kada se suoče u borbi za resurse koje drugačije vrednuju”2. Ono što 
zaista pokreće različite demonstrante zajedno, tvrdim, jeste njihovo ubeđivanje da brane 
vitalnu supstancu od koje zavise. Okruženje se posmatra kao hipersubjekt – uobičajeni 
označitelj koji je donekle predodređen činu okupljanja.

Sada za marksiste, takva ideja „viših dobara“ može biti težak kolači za sažvakati. Nije 
li ovo samo fetišizacija prirode, koja zamagljuje ljudsku produktivnost na terenu? U svojoj 
najradikalnijoj formi, tvrdim, ekopopulizam nastoji da nadmaši cirkulaciju kapitala cirkula-
cijom života. Sposobnost kapitala da se ikada razmnožava preko viška vrednosti ovde je 
suprotstavljena sopstvenoj želji života da se proširi – stoka u potrazi za vodom; reke koje 
teku iz generacije u generaciju; preci prenoseći zemlju potomcima koji tek dolaze. Re-
produktivne metafore stoga nisu jednostavan nacionalizam: one ukazuju na imaginaciju 
dubljih, životnih transmisija koje podržavaju transmisije ljudi i kapitala. Kao takav, eko-
populizam je san o prevazilaženju kako novca kao univerzalnog sredstva razmene, tako 
i populističkih praznih označitelja. Nasuprot njima, ekopopulisti žele da uspostave alter-
nativne, životne ekvivalencije. Ali kako taj život dolazi do materije izvan puke biologije, 
naravno, uvek se nalazi u specifičnoj istorijskoj konjukturi. Vitalne transakcije prethode, ali 
se nikada ne odvajaju od kapitalnih i političkih lojalnosti. Dakle, kako da podelimo resurse 
od kojih svi zavisimo, ako smo i mi različito implicirani? Ko ima pravo da odlučuje o zemlji-
štu? A sa kim sklapati saveze? Ovde istražujem tri takva pitanja koja postavljaju balkanski 
ekopopulizmi.

1	 	Laklau,	Ernesto	i	Šantal;	Mouffe.	1985.	Hegemonija	i	socijalistička	strategija.	Lon-
don: Verso.
2	 	Narotcki,	Susana.	2019.	Tvrdnje	populizma:	borba	između	privilegija	i	jednakosti.	U:	
Bruce	Kapferer	&	Dimitrios	Theodossopoulos	(ur.)	Paradoks	demokratije:	populizam	i	njego-
va savremena kriza, Okford: Berghahn, 97-121.
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φύση  είναι  «πάνω  από  την  πολιτική»,  το  τι  ακριβώς  σημαίνει  αυτό  υπόκειται  σε  συνεχή
εσωτερική  διαμάχη.  Αντί  να  ξεκινούν  από  μια  τάξη,  τοποθεσία  ή  ταυτότητα,  οι  συμμετέχοντες
πρέπει  πάντα  να  διατυπώνουν  εκ  νέου  αυτό  που  τους  ενώνει.  Αυτό,  με  τη  σειρά  του,  εγείρει
ένα  ερώτημα:  πώς  η  περιβαλλοντική  εκκένωση  μεταφράζεται  σε  πολιτική  ταυτότητα;

  Από  τη  μία  πλευρά,  θα  μπορούσαμε  να  βρούμε  χρήσιμες  θεωρίες  λαϊκιστικών
ισοδυναμιών.  Ο  λαϊκισμός,  υποστήριξαν  οι  Laclau  και  Mouffe,  δεν  είναι  μια  ενιαία  ιδεολογία
αλλά  μια  ξεχωριστή  λογική  δημιουργίας  ηγεμονίας  με  την  άρθρωση  των  «αλυσίδων
ισοδυναμίας»  μεταξύ  διαφορετικών  κοινωνικών  αιτημάτων.1  Καθώς  ο  Δήμος  είναι  μια
αγωνιστική  πολλαπλότητα,  υποστηρίζουν,  μπορεί  να  εκφραστεί  μόνο  μέσω  των  αμοιβαία
ισοδύναμων  θέσεων  διαφόρων  ομάδων  με  έναν  κοινό  εχθρό,  παρά  μέσω  ενός  κοινού
σημαίνοντος.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  μπορεί  πράγματι  να  ειπωθεί  ότι  οι  περιβαλλοντικές
μεταφορές  λειτουργούν  ως  «αιωρούμενα  σημαίνοντα» -  αρκετά  ευρείες  ώστε  να  συνδέουν
διαφορετικές  φωνές  σε  μια  κοινή  πλατφόρμα.  Όταν  ένας  θυμωμένος  ομιλητής  διαμαρτυρίας
σε  μια  «Οικολογική  Εξέγερση»  στο  Βελιγράδι  ισχυρίζεται  ότι  αυτή  η  χώρα  είναι  ένα  διαμάντι,
για  παράδειγμα,  ή  όταν  κάποιος  άλλος  συγκρίνει  το  πλήθος  με  αποδιοπομπαίους  τράγους
και  μεταναστευτικά  χελιδόνια,  δανείζονται  τα  θέματα  από  την  περιβαλλοντική  φαντασία  για
να ονομάσουν  τις  γραμμές  εκποίησης  που  πλήθος  μοιράζεται  πέρα  από  τις  εδραιωμένες
γραμμές  ρήγματος.

  Κι  όμως,  η  ζωή  δεν  είναι  απλώς  ένα  υλικό  από  σημάδια,  και  οι  ορμές  για
περιβαλλοντικές  εξεγέρσεις  δεν  είναι  τόσο  τυχαίες.  Όπως  προτείνει  η  Susana Narotzky,  ο
λαϊκισμός  είναι  πάντα  μια  αντίδραση  στους  διπλούς  δεσμούς  του  καπιταλισμού:  της  εξουσίας
του  δήμου  και  του  μονοπωλιακού  πλούτου,  της  ελευθερίας  και  της  εξάρτησης,  της  ισότητας
και  των  προνομίων.  Μερικές  φορές,  τα  λαϊκά  κινήματα  πιέζουν  για  έναν  δίκαιο  κόσμο  για
όλους,  μερικές  φορές  κλείνουν  τις  τάξεις.  Αλλά  σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  είναι  προϊόντα  μιας
αγανάκτησης  λογικών  ανθρώπων  στο  μεγαλύτερο  μέρος  της  άρθρωσης  των  ηγετών  τους.
Ομοίως,  εδώ  επικεντρώνομαι  στα  «ουσιαστικά  κίνητρα  -  τόσο  υλικά  όσο  και  ομιλητικά  -  που
ωθούν  διάφορους  παράγοντες  (ατομικούς,  συλλογικούς,  εταιρικούς,  θεσμικούς)  σε  δράση
όταν  έρχονται  αντιμέτωποι  σε  έναν  αγώνα  για  πόρους  που  εκτιμούν  διαφορετικά».2  Αυτό  που
πραγματικά  οδηγεί  διαφορετικούς  διαδηλωτές  μαζί,  υποστηρίζω,  είναι  η  πειθώ  τους  ότι
υπερασπίζονται  μια  ζωτική  ουσία  από  την  οποία  εξαρτώνται.  Το  περιβάλλον  θεωρείται  ως
ένα  υπερ-υποκείμενο  -  ένα  κοινό  σημαίνον  που  είναι  κάπως  προδιαγεγραμμένο  στην  πράξη
της  συγκέντρωσης.

  Τώρα  για  έναν  μαρξιστή,  μια  τέτοια  ιδέα  των  «ανώτερων  αγαθών»  μπορεί  να  είναι  ένα
δύσκολο  μπισκότο  να  καταπιεί.  Δεν  είναι  αυτό  απλώς  μια  φετιχοποίηση  της  φύσης,  που
συσκοτίζει  την  ανθρώπινη  παραγωγικότητα  στο  έδαφος;  Στην  πιο  ριζοσπαστική  του,
υποστηρίζω,  ο  οικολαϊκισμός  επιδιώκει  να  υπερνικήσει  την  κυκλοφορία  του  κεφαλαίου  με  την
κυκλοφορία  της  ζωής.  Η  ικανότητα  του  κεφαλαίου  να  αναπαράγει  πάντα  τον  εαυτό  του  μέσω
της  υπεραξίας  αντιμετωπίζεται  εδώ  με  την  επιθυμία  της  ίδιας  της  ζωής  να  επεκταθεί  –  τα
βοοειδή  που  αναζητούν  νερό.  ποτάμια  που  ρέουν  από  τη  μια  γενιά  στην  άλλη.  οι  πρόγονοι
μεταβιβάζουν  τη  γη  στους  απογόνους  που  έρχονται.  Οι  αναπαραγωγικές  μεταφορές  δεν  είναι
λοιπόν  απλός  εθνικισμός:  υποδεικνύουν  τη  φαντασία  βαθύτερων  μεταδόσεων  ζωής  που
συντηρούν  αυτές  των  ανθρώπων  και  εκείνων  του  κεφαλαίου.  Ως  εκ  τούτου,  ο  οικολαϊκισμός
είναι  ένα  όνειρο  υπέρβασης  τόσο  του  χρήματος  ως  καθολικού  μέσου  ανταλλαγής  όσο  και
πέρα  από  τα  λαϊκιστικά  κενά  σημαίνοντα.  Απέναντι  σε  αυτά,  οι  οικολαϊκιστές  επιθυμούν  να
καθιερώσουν  εναλλακτικές,  ισοδυναμίες  ζωής.  Αλλά  το  πώς  αυτή  η  ζωή  γίνεται  ύλη  πέρα
από  την  απλή  βιολογία,  φυσικά,  βρίσκεται  πάντα  σε  μια  συγκεκριμένη  ιστορική  συγκυρία.  Οι
ζωτικές  συναλλαγές  προηγούνται,  αλλά  δεν  διαχωρίζονται  ποτέ  από  αυτές  του  κεφαλαίου  και
αυτές  της  πολιτικής  πίστης.  Πώς  λοιπόν  μοιραζόμαστε  τους  πόρους  από  τους  οποίους
εξαρτόμαστε  όλοι,  αν  εμπλέκουμε  και  εμείς  διαφορετικά;  Ποιος  έχει  το  δικαίωμα  να
αποφασίζει  για  τη  γη;  Και  με  ποιον  να  συνάψει  συμμαχίες;  Εδώ  διερευνώ  τρία  τέτοια
ερωτήματα  που  θέτουν  οι  βαλκανικοί  οικολαϊκισμοί.

1  Laclau, Ernesto, and Chantal; Mouffe. 1985. Hegemony and the Socialist Strategy. London: Verso.

2  Narotzky, Susana. 2019. Populism’s claims: The struggle between privilege and equality. In:Bruce 
Kapferer & Dimitrios Theodossopoulos (eds.) Democracy’s paradox: Populism and its Contemporary Crisis, Oxford: 
Berghahn, 97-121.



 

 

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	

1. Šta delimo, a šta ne?

Prvo, treba napomenuti da sve strane govore u ime životne sredine: država i njeni 
zaštićeni investitori hvale energetsku tranziciju, dok pogođeni stanovnici navode ugrožene 
vrste kao svoje partnere. Sva politika je sada politika životne sredine: pitanje je koje strane 
se pojavljuju u magli zelene tranzicije. Za neke, ekologija obećava oslobodilački pokret, za 
druge donosi nastavak kapitala na nove načine. Ono što su drugi identifikovali kao „ekona-
cionalizam bogatih i siromašnih“ stoga s nelagodom koegzistiraju u samom srcu ekološke 
pobune.3 Kada se izgubi u igri, najmanje što zelena levica može da uradi je da se fokusira 
na klasne asimetrije iza truizma „svi pijemo istu vodu, svi udišemo isti vazduh“.

Uzmite u obzir sam Rio Tinto, kompaniju sa vek i po rudarske istorije za koju bi ovo 
mogao biti prvi litijumski nastup. Da je firma duboko upletena u kolonijalnu i često nasilnu 
ekstraktivističku istoriju sada zainteresovana za dekarbonizaciju, još je jedan primer zele-
nog kapitalizma – pokušaj da se klimatska kriza reši istim sredstvima koja su je izazvala4. Pa 
ipak, zaštita životne sredine bogatih ne prestaje na granicama nacije. Unutar njih, ekologija 
postaje obećanje prosvetljene svesti, buržoasko ponovno otkrivanje „prirode” sve dok ne 
dotiče klasnu distribuciju. Takvi su Nova S i N1, liberalni proopozicioni mediji koji su rado 
podržavali pokret sve dok jedan protestni govornik nije opisao zakone o privatizaciji kao 
krađu. Tada su njegovi novinari počeli da se pitaju da li je pokret promašio cilj i prešao sa 
ekologije na politiku – ironično, isti argument za koji ga optužuje vladajući režim.

Za mnoge ljude koje poznajem pomenuti govornik je bio u pravu. Posle prodaje ba-
naka i fabrika, smatraju, u Srbiji je ostalo da se proda samo voda, vazduh i zemlja. „Privati-
zacija društva je naš najveći problem“, rekao mi je jedan meštanin iz Toplog Dola dok smo 
2019. godine bili na barikadi na mostu na reci. Napustivši posao u jednoj gradskoj fabrici 
jer je novi privatnik prestao da plaća, ovaj šezdesetogodišnji pastir bio je jedan od mnogih 
obespravljenih koji su stajali iza pobune. Glasao je za predsednika Vučića, ali se suprot-
stavio korumpiranoj kliki koja je, smatra, okružila predsednika. Dobrovoljno se prijavio u 
srpsku vojsku, ali je sanjao o balkanskoj federaciji sa „sunarodnicima“ Rumunije i Grčke. 
I podigao se protiv investitora koji je želeo da ogradi reku iz koje je njegova stoka pila, a 
ipak je negovao ideju da se „višak vode” preraspodeli na žednu regiju Vojvodine. Drugim 
rečima, ovaj čovek nije bio direktno nacionalista, niti samo posesivan. Suprotstavljajući se 
onome što je video kao privatizaciju svega, smatrao je da vodu treba deliti.

Zaista, borbe protiv malih hidroelektrana u regionu su se mobilisale tako strastveno jer 
su reke postavile kao opšte dobro: nešto što se ne može posedovati, već samo sačuvati i 
preneti dalje. U svom istraživanju među „braniteljima reka“, sreo sam seljane koji se suko-
bljavaju sa investitorima, rekreativne pecaroše koji prolaze kroz sudske procese, građane 
koji šalju donacije i nezaposlene koji posvećuju veliku količinu svog vremena, energije i 
poezije da zaštite potoke koje vole. Za neke je to značilo direktnu odbranu njihovih sred-
stava za život i načina života. Za druge je to bilo bekstvo od nesigurnog rada u gradovima, 
obećanje samodovoljnog povratka na zemlju svog dede. Za druge je to ipak bilo obećanje 
oslobođenja od autoritarnog režima i do tada nepoznatog osećaja jednakosti. 

3  Martinez-Alier,	Joan.	2003.	Ekologizam	siromašnih:	Studija	ekoloških	konflikata	I	vali-
dacije.	Edward	Elgar	Publishing.
4	 	Rajković,	Ivan.	2020.	„Zeleni	kapitalizam	i	njegovi	drugi“.	Theorizing	the	Contempo-
rary,	Fieldsights,	24.	mart	https://culanth.org/fieldsights/series/green-capitalism-and-its-oth-
ers 
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1.  Τι  μοιραζόμαστε  και  τι  όχι;

  Πρώτον,  πρέπει  να  σημειώσουμε  ότι  όλες  οι  πλευρές  μιλούν  στο  όνομα  του
περιβάλλοντος:  το  κράτος  και  οι  προστατευόμενοι  επενδυτές  του  επαινούν  την  ενεργειακή
μετάβαση,  ενώ  οι  πληγέντες  κάτοικοι  αναφέρουν  τα  απειλούμενα  είδη  ως  συντρόφους  τους.
Όλη  η  πολιτική  είναι  πλέον  περιβαλλοντική  πολιτική:  το  ερώτημα  είναι  ποιες  πλευρές
αναδύονται  στην  ομίχλη  της  πράσινης  μετάβασης.  Για  κάποιους,  η  οικολογία  υπόσχεται  ένα
κίνημα  απελευθέρωσης,  για  άλλους,  προσφέρει  μια  συνέχιση  του  κεφαλαίου  με  νέους  τρόπους.
Αυτό  που  οι  άλλοι  έχουν  προσδιορίσει  ως  «περιβαλλοντολογίες  πλουσίων  και  φτωχών»3 

συνυπάρχουν  έτσι  δύσκολα  στην  καρδιά  της  οικολογικής  εξέγερσης.  Όταν  χάνεται  στο  παιχνίδι,
το  ελάχιστο  που  μπορεί  να  κάνει  μια  Πράσινη  Αριστερά  είναι  να  επικεντρωθεί  στις  ταξικές
ασυμμετρίες  πίσω  από  την  αληθοφάνεια  «όλοι  πίνουμε  το  ίδιο  νερό,  όλοι  αναπνέουμε  τον  ίδιο
αέρα».

  Σκεφτείτε  την  ίδια  τη  Rio Tinto,  μια  εταιρεία  με  ενάμιση  αιώνα  ιστορίας  εξόρυξης  για  την
οποία  αυτή  θα  μπορούσε  να  είναι  η  πρώτη  συναυλία  λιθίου.  Το  ότι  μια  επιχείρηση  βαθιά
μπλεγμένη  στην  αποικιακή  και  συχνά,  βίαιη  εξορυκτική  ιστορία  ενδιαφέρεται  τώρα  για  την
απαλλαγή  από  τις  ανθρακούχες  εκπομπές,  είναι  ένα  άλλο  παράδειγμα  πράσινου  καπιταλισμού
–  μια  προσπάθεια  επίλυσης  της  κλιματικής  κρίσης  με  τα  ίδια  μέσα  που  την  προκάλεσαν.4  Κι
όμως,  ο  περιβαλλοντισμός  των  πλουσίων  δεν  σταματά  στα  σύνορα  του  έθνους.  Μέσα  τους,  η
οικολογία  γίνεται  μια  υπόσχεση  μιας  φωτισμένης  συνείδησης,  μια  αστική  εκ  νέου  ανακάλυψη  της
«φύσης»  όσο  δεν  αγγίζει  την  ταξική  κατανομή.  Τέτοια  είναι  τα  Nova S  και  N1,  τα  φιλελεύθερα
μέσα  ενημέρωσης  υπέρ  της  αντιπολίτευσης  που  με  χαρά  υποστήριξαν  το  κίνημα  μέχρι  που
ένας  ομιλητής  διαμαρτυρίας  απεικόνισε  τους  νόμους  περί  ιδιωτικοποιήσεων  ως  κλοπή.  Στη
συνέχεια,  οι  δημοσιογράφοι  του  άρχισαν  να  αναρωτιούνται  εάν  το  κίνημα  έχασε  τον  στόχο  και
μεταπήδησε  από  την  οικολογία  στην  πολιτική  –  ειρωνικά,  το  ίδιο  επιχείρημα  για  το  οποίο  το
κατηγορεί  το  κυβερνών  καθεστώς.

  Για  πολλούς  ανθρώπους  που  γνωρίζω,  ο  αναφερόμενος  ομιλητής  είχε  δίκιο.  Μετά  την
πώληση  τραπεζών  και  εργοστασίων,  πιστεύουν,  τα  μόνα  πράγματα  που  μένουν  για  πώληση στη
Σερβία  είναι  το  νερό,  ο  αέρας  και  η  γη. «Η  ιδιωτικοποίηση  της  κοινωνίας  είναι  το  μεγαλύτερο
πρόβλημά  μας»  μου  είπε  ένας  χωρικός  στο  Τοπλί  καθώς  επανδρώσαμε  το  οδόφραγμα  σε  μια
γέφυρα  ποταμού  το  2019.  Έχοντας  παραιτηθεί  από  τη  δουλειά  του  σε  εργοστάσιο  μιας  πόλης
επειδή  ο  νέος  ιδιώτης  σταμάτησε  να  πληρώνει,  αυτός  ο  εξήντα  και  κάτι  βοσκός  ήταν  ένας  από
τους  πολλούς  αποκλεισμένους  που  στέκονταν  πίσω  από  την  εξέγερση.  Ψήφισε  τον  πρόεδρο
Vučić,  αλλά  αντιτάχθηκε  στη  διεφθαρμένη  κλίκα  που,  όπως  πίστευε,  περικύκλωσε  τον πρόεδρο.  
Προσφέρθηκε  εθελοντικά  στον  σερβικό  στρατό,  αλλά  ονειρευόταν  μια  βαλκανική ομοσπονδία  με  
τα  «συνέθνη»  της  Ρουμανίας  και  της  Ελλάδας.  Και  ξεσηκώθηκε  ενάντια  στον επενδυτή  που  
ήθελε  να  περικλείσει  το  ποτάμι  από  το  οποίο  έπιναν  τα  βοοειδή  του,  και  παρόλα αυτά  αγαπούσε  
την  ιδέα  της  αναδιανομής  του  «πλεονάσματος  νερού»  στην  περιοχή  της Βοϊβοντίνα  που  
λιμοκτονούσε  από  το  νερό.  Με  άλλα  λόγια,  αυτός  ο  άνθρωπος  δεν  ήταν  απλός εθνικισμός,  ούτε  
απλώς  ένας  κτητικός  ισχυρισμός.  Αντιτιθέμενος  σε  αυτό  που  έβλεπε  ως ιδιωτικοποίηση  των  
πάντων,  θεώρησε  ότι  το  νερό  έπρεπε  να  μοιραστεί.

  Πράγματι,  οι  αγώνες  ενάντια  στους  μικρούς  υδροηλεκτρικούς  σταθμούς  στην  περιοχή  έχουν
κινητοποιηθεί  με  τόσο  πάθος  επειδή  όρισαν τα  ποτάμια  να  ρέουν  ως  κοινό  αγαθό:  κάτι  που  δεν
μπορεί  να κατακτηθεί,  αλλά  μόνο  να  σωθεί  και  να  μεταδοθεί.  Στην  έρευνά  μου  μεταξύ  των
«υπερασπιστών του  ποταμού»,  συνάντησα  χωρικούς  να  συγκρούονται  με  επενδυτές,  ψαράδες
αναψυχής  που υποβάλλονται  σε  δικαστικές  δίκες,  άγγιξα  τους  αστούς  που  έστελναν  δωρεές  και
τους  άνεργους που  αφιέρωσαν  μεγάλο  μέρος  του  χρόνου,  της  ενέργειας  και  της  ποίησής  τους
για  να προστατεύσουν  τα  ρεύματα  που  αγαπούν.  Για  κάποιους  σήμαινε  άμεση  υπεράσπιση  των
μέσων διαβίωσης  και  του  τρόπου  ζωής  τους.  Για  άλλους,  ήταν  μια  απόδραση  από  την  επισφαλή
εργασία  στις  πόλεις,  μια  υπόσχεση  για  μια  αυτάρκη  επιστροφή  στη  γη  του  παππού  τους.
Ωστόσο,  για  άλλους,  ήταν  μια  υπόσχεση  απελευθέρωσης  από  ένα  αυταρχικό  καθεστώς  και  μια
αίσθηση  ισότητας  έως  τώρα.

3  Martinez-Alier,  Joan.  2003.  The  Environmentalism  of  the  Poor:  A  Study  of  Ecological  Conflicts  and Valuation.
Edward  Elgar  Publishing.

4  Rajković,  Ivan.  2020.  “Green  Capitalism  and  Its  Others.”  Theorizing  the  Contemporary,  Fieldsights, March 24.
https://culanth.org/fieldsights/series/green-capitalism-and-its-others



 

Ono što je artikulisalo ove različite želje često je bila slika reka kao nečeg većeg od vas 
samih, tokova koji teku od pamtiveka do generacija koje se tek treba roditi. Tako, kada su 
južnosrpski aktivisti koristili slogan „braća i sestre po rekama“, evocirali su i proširili srodstvo: 
svako se može nazvati rečnim srodstvom sve dok podržava vitalne tokove. Reke su se za-
mišljale kao poslednja zajednička supstanca, nešto što ujedinjuje različite aktere u njihovoj 
borbi da se „tokovi života“ nastave – i protiv onih koji bi ih zaustavili i širili smrt.

Pa ipak, zajedno sa takvom ekvivalentnošću upotrebne vrednosti (voda kao izvor živo-
ta) došla je još jedna, ona tržišta. Zato što ne morate biti kapitalista da biste kapitalizovali iz 
okruženja. Širom Srbije šire se eko-bungalovi za urbaniste srednje klase bolesne od urba-
nog stresa. Think tankovi koji su bili ključni za liberalnu tranziciju sada prelaze na programe 
održivosti. I mnogi istraživači ekonomije, uključujući i mene, skaču na eko-vagon. Zaista, sve 
od vađenja minerala preko zelenog zagovaranja do eko-turizma i uzgoja autohtonih vrsta 
sada je novi horizont mogućnosti za sve uključene. I u tom oportunističkom skoku, svačije 
izjave o zajedničkom dobru su kompromitovane ekonomijom koja stalno individualizuje 
sopstvenu društvenu reprodukciju. Čak i kada meštani sela podržavaju širu protestnu akciju 
u Beogradu, na primer, i dalje se suočavaju sa lokalizovanom papirologijom – lokacijskim 
dozvolama se treba protiviti, sudskim sporovima koji se dobijaju u svakom mestu posebno. 
Čak i kada se neko ponaša kao zeleni levičar za ekološku pravdu na državnom nivou, njihovi 
pokušaji saradnje su stalno ometani zahtevima za individualnim predstavljanjem: potraga 
medija i stranaka za harizmatičnim liderima, preferencija finansijera za ekspertima, Facebo-
ok echo komore.

Drugačije rečeno, politička ekonomija ekoloških pokreta zahteva da oni ostanu atomi-
zovani uprkos pokušajima kolektivizacije. Što je jedan od razloga zašto se srpska eko-scena 
nikada nije ujedinila: desetine organizacija su u stalnoj ambivalentnosti jedna prema dru-
goj, meštani jednog sela otpadaju od svojih komšija. Kada napustimo idealističku opsesiju 
jedinstvom, shvatamo da je borba toliko generativna, ne uprkos, već upravo zato što ap-
straktno zajedništvo nije opcija. Jer, dok nas sve muči „zeleno otimanje“ ekoloških resursa, 
ovo pogađa drugačije one koji rade u kancelariji sa prečišćenim vazduhom i one koji rade 
na benzinskoj pumpi; onaj koji brani svoje najbliže okruženje i one koji to rade kao poziv; 
građane severozapada i jugoistoka zemlje; zemljoposednika i bezemljaša. Ako nešto više 
od biosa povezuje ove različite grupe, to tek treba da se artikuliše. Drugačije rečeno, mi 
smo istovremeno usred novih zajedništva i novih privatizacija: svi akteri su u velikom po-
novnom otkrivanju onoga ko su jedni drugima, i šta rade, a šta ne dele.

Kako se zaštita životne sredine razvija kao ekonomska transformacija, pitanje rada tre-
ba hitno da se vrati u središte. Ovo ne znači jednostavno ponavljanje obrazaca radničke 
politike – ali ni to ne znači popuštanje liberalnom zdravom razumu i pokušajima kapitala da 
kupi novi klasni konsenzus. Jedna nova klasna pogodba je pakt između krupnog kapitala 
i političke klase, koji to onda predstavljaju kao preraspodelu radnicima. Zagađenje je, tvr-
di predsednik Srbije, rezultat reindustrijalizacije zemlje, a nova radna mesta, autoputeve, 
rast cena nekretnina prikazuje kao u interesu radnih ljudi. Ali takva pogodba o poslovnom 
okruženju se dešava i na strani otpora, gde vidimo pojavu mikro-paternalističke veze iz-
među siromašnijih i bogatijih. Nakon što su reke Toplog dola branjene, na primer, njegovi 
stanovnici su prestali da dalje oblikuju pobunu i umesto toga su se bavili ekoturističkim 
brendifikacijom. I ironično, na istom mestu gde mi je jedan stariji seljanin rekao da je priva-
tizacija najveći problem društva, ulica je sada nazvana po Miti Gagi – privatnom investitoru 
hidroelektrana pre Drugog svetskog rata, koji je, izgleda, bio dobar kapitalista jer je bio i 
lokalni mecena.
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  Αυτό  που  άρθρωσε  αυτές  τις  διαφορετικές  επιθυμίες  ήταν  συχνά  μια  εικόνα  των  ποταμών
ως  κάτι  μεγαλύτερο  από  τον  εαυτό  του,  ροές  που  τρέχουν  από  αμνημονεύτων  χρόνων  σε
γενιές  που  θα  γεννηθούν  ακόμη.  Έτσι,  όταν  οι  ακτιβιστές  της  Νότιας  Σερβίας  χρησιμοποίησαν
το  σύνθημα  «αδελφοί  του  ποταμού  και  αδελφές  του  ποταμού» (braća i sestre po rekama),
προκάλεσαν  μια  και  διεύρυνε  συγγένεια:  όλοι  θα  μπορούσαν  να  ονομαστούν  συγγενείς  του
ποταμού  αρκεί  να  υποστηρίζουν  τις  ζωτικές  ροές.  Τα  ποτάμια  άρχισαν  να  φαντάζονται  ως  η
τελευταία  κοινή  ουσία,  κάτι  που  ενώνει  διαφορετικούς  παράγοντες  στον  αγώνα  τους  για  τη
συνέχιση  των  «ροών  της  ζωής»  –  και  ενάντια  σε  αυτούς  που  θα  τους  σταματούσαν  και  θα
σκορπούσαν  τον  θάνατο.

  Κι  όμως,  μαζί  με  μια  τέτοια  ισοδυναμία  αξίας  χρήσης  (το  νερό  ως  πηγή  ζωής)  ήρθε  και  μια
άλλη,  αυτή  της  αγοράς.  Γιατί  δεν  χρειάζεται  να  είσαι  καπιταλιστής  για  να  κεφαλαιοποιήσεις  από
το  περιβάλλον.  Σε  όλη  τη  Σερβία,  τα  οικολογικά  μπανγκαλόου  εξαπλώνονται  για  τους  αστούς
της  μεσαίας  τάξης  που  νοσούν  από  το  αστικό  άγχος.  Οι  ομάδες  προβληματισμού  που  ήταν
ζωτικής  σημασίας  για  τη  φιλελεύθερη  μετάβαση,  μεταβαίνουν  τώρα  σε  ατζέντα  για  τη
βιωσιμότητα.  Και  πολλοί  ερευνητές  της  οικονομίας,  συμπεριλαμβανομένου  και  εμένα,
συμμετέχουν  στην  οικο-μπάντα.  Πράγματι,  τα  πάντα,  από  την  εξόρυξη  ορυκτών  μέσω  της
πράσινης υπεράσπισης  μέχρι  τον  οικοτουρισμό  και  την  αυτόχθονη  αναπαραγωγή  ειδών  είναι
τώρα  ένας νέος  ορίζοντας  ευκαιρίας  για  όλους  τους  εμπλεκόμενους.  Και  σε  αυτό  το  ευκαιριακό
άλμα,  οι διακηρύξεις  του  καθενός  για  κοινά  διακυβεύονται  από  μια  οικονομία  που  εξατομικεύει
συνεχώς τη  δική  τους  κοινωνική  αναπαραγωγή.  Ακόμη  και  όταν  ένας  χωρικός  υποστηρίζει  μια
ευρύτερη δράση  διαμαρτυρίας  στο  Βελιγράδι,  για  παράδειγμα,  εξακολουθεί  να  αντιμετωπίζει
την  τοπική γραφειοκρατία  -  οι  άδειες  τοποθεσίας  πρέπει  να  αντιταχθούν,  οι  δικαστικές
υποθέσεις  να κερδίζονται  σε  κάθε  μέρος  χωριστά.  Και  ακόμη  και  όταν  κάποιος  ενεργεί  ως
ακτιβιστής  της πράσινης  αριστεράς  για  την  περιβαλλοντική  δικαιοσύνη  σε  κρατικό  επίπεδο,  οι
απόπειρες συνεργασίας  τους  ανατρέπονται  συνεχώς  από  απαιτήσεις  για  ατομική
εκπροσώπηση:  αναζήτηση  των  μέσων  ενημέρωσης  και  των  κομμάτων  για  χαρισματικούς
ηγέτες,  η  προτίμηση των  χρηματοδότων  για  ειδικούς,  echo chambers  στο  Facebook.

  Με  άλλα  λόγια,  η  πολιτική  οικονομία  των  οικολογικών  κινημάτων  απαιτεί  να  παραμείνουν
εξατμισμένα  παρά  τις  προσπάθειές  τους  για  κολεκτιβοποίηση.  Αυτός  είναι  ένας  από  τους
λόγους  που  η  σερβική  οικολογική  σκηνή  δεν  ενώθηκε  ποτέ:  δεκάδες  οργανώσεις  βρίσκονται  σε
συνεχή  αμφιθυμία  μεταξύ  τους,  οι  κάτοικοι  ενός  χωριού  έρχονται  σε  επαφή  με  τους  γείτονές
τους.  Όταν  εγκαταλείπουμε  την  ιδεαλιστική  εμμονή  με  την  ενότητα,  συνειδητοποιούμε  ότι  ο
αγώνας  είναι  τόσο  γεννητικός  όχι  παρά  το  γεγονός,  αλλά  ακριβώς  επειδή  μια  αφηρημένη  κοινή
συνεννόηση  δεν  αποτελεί  επιλογή.  Διότι,  ενώ  όλοι  μαστιζόμαστε  από  την  «πράσινη  αρπαγή»
των  περιβαλλοντικών  πόρων,  αυτό  χτυπά  διαφορετικά  αυτόν  που  εργάζεται  σε  γραφείο
καθαρισμένου  αέρα  και  εκείνον  που  εργάζεται  σε  πρατήριο  καυσίμων,  αυτός  που
υπερασπίζεται  το  άμεσο  περιβάλλον  του  και  εκείνους  που  το  κάνουν  ως  επάγγελμα,  οι  πολίτες
των  Βορειοδυτικών  και  των  Νοτιοανατολικών  της  χώρας,  οι  γαιοκτήμονες  και  οι  ακτήμονες.
Εάν  κάτι  περισσότερο  από  τις  βιωτικές  συνθήκες  συνδέει  αυτές  τις  διαφορετικές  ομάδες,
πρέπει  ακόμα  να διατυπωθεί.  Με  άλλα  λόγια,  βρισκόμαστε  ταυτόχρονα  ανάμεσα  σε  νέα  κοινά
πράγματα  και  νέες ιδιωτικοποιήσεις:  κάθε  ηθοποιός  ανακαλύπτει  εκ  νέου  ποιοι  είναι  ο  ένας  για
τον  άλλον  και  τι  κάνουν  και  τι  δεν  μοιράζονται.

  Καθώς  ο  περιβαλλοντισμός  αναπτύσσεται  ως  οικονομικός  μετασχηματισμός,  το  ζήτημα
της  εργασίας  πρέπει  να  επανέλθει  επειγόντως  στο  κέντρο  του.  Αυτό  δεν  σημαίνει  απλώς
επανάληψη  των  μοτίβων  της  εργατικής  πολιτικής  -  αλλά  ούτε  και  υποχώρηση  στη  φιλελεύθερη
κοινή  λογική  και  στις  προσπάθειες  του  κεφαλαίου  να  αγοράσει  νέα  ταξική  συναίνεση.  Μια
αναδυόμενη  ταξική  συμφωνία  είναι  η  συμφωνία  μεταξύ  του  μεγάλου  κεφαλαίου  και  της
πολιτικής  τάξης,  η  οποία  στη  συνέχεια  την  παρουσιάζει  ως  αναδιανομή  στους  εργάτες.  Η
ρύπανση,  ισχυρίζεται  ο  Σέρβος  πρόεδρος,  είναι  το  αποτέλεσμα  της  εκβιομηχάνισης  της
χώρας,  ενώ  απεικονίζει  νέες  θέσεις  εργασίας,  αυτοκινητόδρομους  και  τις  τιμές  των  ακινήτων  να
εκτοξεύονται  ως  προς  το  συμφέρον  των  εργαζομένων.  Αλλά  τέτοιες  διαπραγματεύσεις
περιβάλλοντος  για  θέσεις  εργασίας  συμβαίνουν  επίσης  στην  πλευρά  της  αντίστασης,  όπου
βλέπουμε  την  εμφάνιση  μικροπατερναλιστικού  δεσμού  μεταξύ  των  φτωχότερων  και  των
πλουσιότερων.  Μετά  την  υπεράσπιση  των  ποταμών  του  Τοπλίου,  για  παράδειγμα,  οι  κάτοικοί
του  σταμάτησαν  να  διαμορφώνουν  περαιτέρω  την  εξέγερση  και  αντ'  αυτού  ασχολήθηκαν  με
την  οικοτουριστική  επωνυμία.  Και  κατά  ειρωνικό  τρόπο,  στο  ίδιο  μέρος  όπου  ένας  ηλικιωμένος
χωρικός  μου  είπε  ότι  η  ιδιωτικοποίηση  είναι  το  μεγαλύτερο  πρόβλημα  της  κοινωνίας,  ένας
δρόμος  πήρε  τώρα  το  όνομά  του  από  τον  Mita Gaga -  τον  ιδιώτη  επενδυτή  υδροηλεκτρικής
ενέργειας  πριν  από  τον  Β'  Παγκόσμιο  Πόλεμο,  ο  οποίος,  όπως  φαίνεται,  ήταν  καλός
καπιταλιστής  επειδή  ήταν  επίσης  τοπικό



  

 

2. Čija je zemlja?

Kako Evropska unija nastoji da postigne samodovoljnost u zelenoj tranziciji, modeli 
ekstrakcije koji su nekada bili rezervisani za „Treći svet“ počinju da se vraćaju u sopstveno 
dvorište. Kao i sećanja na anti-imperijalne ratove, ulivajući neke od zelenih narativa Balkana 
sa karakterističnim antikolonijalnim naklonostima. Otimanje prirodnih resursa, u ovoj optici, 
predstavlja ponovnu okupaciju zemlje, gubitak demokratskog suvereniteta kao i njenog 
nacionalnog bogatstva. Ono što ovde zvuči kao klasičan argument krvi i tla, tvrdim, zapravo 
otvara novi osećaj solidarnosti sa potlačenim u svetu.

Kada, na primer, lokalne organizacije kreiraju narativ svog otpora Rio Tintu, često na-
vode greške kompanije u zemljama globalnog juga. Ogromno zagađenje vode koje je iza-
zvalo na Madagaskaru, građanski rat u Papui Novoj Gvineji i uništenje drevne aboridžinske 
pećine koriste se kao reference koje su daleko izvan NIMBY logike. „Jelek, anterija i opanci, 
završićemo kao Papuanci“, kaže jedan od protestnih transparenta, zamenjujući tradicionalni 
stih o srpskom ponosu nevoljom četvrte svetske nacije. 

Još jedno otvaranje univerzalnosti dešava se kroz sećanja na Prvi svetski rat, referenci 
na koje obiluju protesti protiv Rio Tinta. Kako je lokalno nasleđe Drugog svetskog rata pre-
više podeljeno – razdvajajući one koji su stajali uz Komunističku partiju (partizane) i one koji 
su se pretvorili u kolaboracioniste (četnike), Prvi svetski rat može poslužiti kao podsetnik 
na ujedinjenu borbu male periferne nacije protiv imperijalne okupacije. Nazivi i slogani 
ključnih grupa direktno su inspirisani borbom protiv Austrougarske, tvrdeći da to herojstvo 
prošlosti prenesu u sadašnji trenutak (Marš sa Drine, Ekolubarska bitka, Odbranimo Cer).

Ovo nas dovodi do domena žrtvovanja, glavne figure kroz koju se mobilišu balkanski 
antiimperijalizmi. Naime, ako su reke služile kao simbol životnih ciklusa koji se ne mogu 
komodificirati, tlo se brani kao nešto što je u prošlosti oslobođeno velikim gubicima živo-
ta, pa je stoga neotuđivo. „Krv naša nije roba“, kaže popularna pesma pokreta, dok jedan 
crtež prikazuje nekadašnje heroje kako se bore za zemlju koja u sadašnjosti obiluje zeleni-
lom. Evociranjem ratnih žrtava, ekologija prelazi u ideologiju oslobođenja. Pod zemljom se 
ovde podrazumeva da ne posedujemo i prodajemo samo našu: ona pripada onima koji su 
dali svoje živote za njenu slobodu, pa niko živi nema pravo da je otuđuje.

Iako takva retorika otuđuje neke od lokalnih levičara, ona je važna alternativa nači-
nu na koji se uobličava ekološki dug. Jer dug je taj koji pokreće zeleni kapital: prihode 
koje je srpsko rukovodstvo videlo u litijumu, ili odštetu od milijardu dolara koju bi, kako 
se sada spekuliše, Srbija možda morala da plati Rio Tintu. Na globalnom nivou, Fridays for 
the Future i The Extinction Rebellion pokušali su da se suprotstave takvom dugu kapitalu 
dugom prema Zemlji, navodeći umesto toga naše obaveze prema drugim vrstama i nared-
nim generacijama. Ali takve izjave o dugovima prema životu, smatram, nikada nisu o prirodi 
apstraktno. Umesto toga, oni su uvek teksturirani sa mnogo konkretnih obaveza prema 
specifičnim prethodnicima koji se pamte u posebnim borbama za oslobođenje. U balkan-
skim eko-nemirima, baština je stvarna, naseljena decom koja se rađaju u meri u kojoj su 
preci umrli za zemlju. Dug života dolazi kao progonjen konkretnim duhovima onih koji su 
žrtvovali svoje živote i koji se sada mogu posmatrati kao stvarni vlasnici zajedničkih dobara 
životne sredine - pretvarajući žive generacije kao obične upravitelje dužih ciklusa prenosa.

Nastavi

Tr
i eko

po
pu

lisTič
k

e lekc
ije za

 b
a

lk
a

n
sk

u
 zelen

u
 lev

ic
u

1312 Συνέχεια

   

            
         
            
          
           
           
          
          

           
          
          
          
          
         
            

             
           
         
         
         
         
             
         
  

              
         

          
              

        
              

       
           

                 
              

             
           

                
           
       

        
               

           
         

         
           

                
              

         
       

    

             
           
             
          
              
            
            
          

             
            
           
          
             
           
            

             
            
            
           
            
          
             
          
    

              
          
          
              
        
              
          
           
              
            
  

             
           
                
            
           
        
               
              
          
         
            
                
             
          
       

ΤΡ
ΙΑ

 Ο
ΙΚ
Ο
Λ
Α

ΪΚ
ΙΣ
ΤΙ
Κ
Α

 Μ
Α
Θ
Η
Μ
Α
ΤΑ

 Γ
ΙΑ

 Τ
Η
Ν

 Β
Α
Λ
Κ
Α
Ν
ΙΚ
Η

 Π
Ρ
Α
ΣΙ
Ν
Η

 Α
Ρ
ΙΣ
ΤΕ

Ρ
Α

2.  Ποιανού  είναι  η  γη;

  Καθώς  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  επιδιώκει  να  επιτύχει  αυτάρκεια  στην  πράσινη  μετάβαση,  τα
μοντέλα  εξόρυξης  που  κάποτε  προορίζονταν  για  τον  «Τρίτο  Κόσμο»  αρχίζουν  να  επιστρέφουν
στη  δική  της  αυλή.  Και  το  ίδιο  κάνουν  και  οι  αναμνήσεις  των  αντιαυτοκρατορικών  πολέμων,
εμποτίζοντας  ορισμένες  από  τις  πράσινες  αφηγήσεις  των  Βαλκανίων  με  μια  χαρακτηριστική
αντιαποικιακή  κλίση.  Η  αρπαγή  φυσικών  πόρων,  σε  αυτή  την  οπτική,  είναι  μια  εκ  νέου  κατοχή
της  χώρας,  μια  απώλεια  της  δημοκρατικής  κυριαρχίας  καθώς  και  του  εθνικού  της  πλούτου.
Αυτό  που  εδώ  ακούγεται  ως  κλασικό  επιχείρημα  για  αίμα  και  χώμα,  υποστηρίζω,  στην
πραγματικότητα  ανοίγει  μια  νέα  αίσθηση  αλληλεγγύης  με  τους  καταπιεσμένους  του  κόσμου.

  Όταν  οι  οργανώσεις  των  κατοίκων  πλαισιώνουν  την  αντίστασή  τους  στη  Rio Tinto,  για
παράδειγμα,  επικαλούνται  συχνά  τις  αδικίες  της  εταιρείας  στις  χώρες  του  Παγκόσμιου  Νότου.  Η
τεράστια  ρύπανση  του  νερού  που  προκάλεσε  στη  Μαδαγασκάρη,  ένας  εμφύλιος  πόλεμος  στην
Παπούα της  Νέας  Γουινέας  και  η  καταστροφή  ενός  αρχαίου  σπηλαίου  Αβορίγινων  
χρησιμοποιούνται ως  αναφορές  πολύ  πέρα  από  τη  λογική  του  NIMBY. «Ένα  γιλέκο,  anterija  και
σανδάλια,  θα τελειώσουμε  όπως  έκαναν  οι  Παπούα»,  λέει  ένα  από  τα  πανό  διαμαρτυρίας,  
αντικαθιστώντας έναν  παραδοσιακό  στίχο  για  τη  σερβική  υπερηφάνεια  με  τη  δεινή  θέση  ενός  
έθνους τετάρτου κόσμου.

  Ένα  άλλο  άνοιγμα  της  οικουμενικότητας  συμβαίνει  μέσα  από  τις  αναμνήσεις  του  Α'
Παγκοσμίου  Πολέμου,  οι  αναφορές  στις  οποίες  αφθονούν  σε  διαμαρτυρίες  κατά  της  Ρίο  Τίντο.
Καθώς  οι  τοπικές  κληρονομιές  του  Β'  Παγκοσμίου  Πολέμου  είναι  πολύ  διχαστικές  -  χωρίζοντας
αυτούς  που  στάθηκαν  με  το  Κομμουνιστικό  Κόμμα  (κομματικούς)  και  αυτούς  που  μετατράπηκαν
σε  συνεργάτες  (τσέτνικ),  ο  Α'  Παγκόσμιος  Πόλεμος  μπορεί  να  χρησιμεύσει  ως  υπενθύμιση  μιας
ενωμένης  μάχης  ενός  μικρού  περιφερειακού  έθνους  ενάντια  στην  αυτοκρατορική  κατοχή.  Τα
ονόματα  και  τα  συνθήματα  των  βασικών  ομάδων  είναι  άμεσα  εμπνευσμένα  από  τον  αγώνα  κατά
της  Αυστροουγγαρίας,  που  ισχυρίζονται  ότι  μεταφέρουν  αυτόν  τον  ηρωισμό  του  παρελθόντος
στην  παρούσα  στιγμή  (Marš  sa Drine, Ekolubarska bitka, Odbranimo Cer).

  Αυτό  μας  φέρνει  στον  τομέα  της  θυσίας,  μια  κύρια  φιγούρα  μέσω  της  οποίας
κινητοποιούνται  οι  βαλκανικοί  αντιιμπεριαλισμοί.  Δηλαδή,  εάν  τα  ποτάμια  έχουν  χρησιμεύσει  ως
σύμβολο  κύκλων  ζωής  που  δεν  μπορούν  να  εμπορευματοποιηθούν,  το  έδαφος  υπερασπίζεται
ως  κάτι  που  είχε  απελευθερωθεί  από  μεγάλες  απώλειες  ζωών  στο  παρελθόν,  και  ως  εκ  τούτου
είναι  αναπαλλοτρίωτο. «Το  αίμα  μας  δεν  πωλείται» (krv naša nije roba),  λέει  ένα  δημοφιλές
τραγούδι  του  κινήματος,  ενώ  ένα  σχέδιο  δείχνει  ήρωες  του  παρελθόντος  να  μάχονται  για  τη  γη
στην  οποία,  στο  παρόν,  αφθονεί  το  πράσινο.  Προκαλώντας  θυσίες  πολέμου,  ο
περιβαλλοντισμός  μετατοπίζεται  σε  μια  ιδεολογία  απελευθέρωσης.  Εδώ  νοείται  ότι  η  γη  δεν
είναι δική  μας μόνο  για  να  την  κατέχουμε  και  να  την  πουλάμε:  ανήκει  σε  αυτούς  που  έδωσαν  τη
ζωή  τους για  την  ελευθερία  της,  και  επομένως  κανένας  ζωντανός  άνθρωπος  δεν  έχει  το
δικαίωμα  να  την αποξενώσει.

  Ενώ  μια  τέτοια  ρητορική  αποξενώνει  ορισμένους  από  τους  ντόπιους  αριστερούς,  είναι  μια
σημαντική  εναλλακτική  λύση  στον  τρόπο  με  τον  οποίο  διαμορφώνεται  το  περιβαλλοντικό  χρέος.
Διότι  είναι  το  χρέος  που  θέτει  σε  κίνηση  το  πράσινο  κεφάλαιο:  τα  έσοδα  που  είδε  η  σερβική
ηγεσία  στο  λίθιο  ή  η  αμοιβή  αποζημίωσης  δισεκατομμυρίων  δολαρίων  που,  εικάζεται  τώρα,  η
Σερβία  θα  έπρεπε  να  πληρώσει  στη  Rio Tinto.  Σε  παγκόσμιο  επίπεδο,  η  Fridays for the Future 
και η Extinction Rebellion  προσπάθησαν  να  αντιμετωπίσουν  τέτοιο  χρέος  προς  το  κεφάλαιο
με  χρέος  προς  τη  Γη,  αναφέροντας  τις  υποχρεώσεις  μας  προς  άλλα  είδη  και  τις  επόμενες  γενιές
αντ'  αυτού.  Αλλά  τέτοιες  δηλώσεις  χρέους  προς  τη  ζωή,  βρίσκω,  ποτέ  δεν  αφορούν  τη  φύση
αφηρημένα.  Αντίθετα,  είναι  πάντα  υφή  με  πολύ  συγκεκριμένες  οφειλές  σε  συγκεκριμένους
προκατόχους  που  θυμούνται  σε  συγκεκριμένους  αγώνες  για  απελευθέρωση.  Στις  βαλκανικές
οικολογικές  ταραχές,  οι  κληρονομιές  είναι  πραγματικές,  οι  άνθρωποι  με  παιδιά  για  να  γεννηθούν
τόσο  όσο  και  με  προγόνους  που  είχαν  πεθάνει  για  τη  γη.  Το  χρέος  της  ζωής  στοιχειώνεται  από
τα  συγκεκριμένα  φαντάσματα  εκείνων  που  θυσίασαν  τη  ζωή  τους  και  που  μπορούν  τώρα  να
θεωρηθούν  ως  οι  πραγματικοί  ιδιοκτήτες  των  περιβαλλοντικών  κοινών  -  μεταμορφώνοντας  τις
ζωντανές  γενιές  ως  απλούς  διαχειριστές  μακρύτερων  κύκλων  μετάδοσης.



 

 

 

	 	 	 	 	 	

Dakle, tamo gde države navode svoj dug zelenom kapitalu – i gde sam zeleni kapital 
deluje u ime budućih generacija – eko-pobunjenici navode svoje dugove prema prošlim ro-
đacima: dedi koji je umro od gladi ili majci koja je ležala u na samrti, želi da se još jednom okupa 
u lokalnom potoku. To znači da ne postoji direktan način da se apstrahuje okruženje u jedno 
planetarno dobro, ili da se lako razgraniči nacionalističko od antinacionalističkog, posebno od 
univerzalističkog, desnog od levičarskog. Umesto toga, svedoci smo nebrojenih oblika zajed-
ničkog dobra – koji su svi ugrađeni u posebne transgeneracijske borbe – koji se mogu staviti u 
ekvivalenciju jedni s drugima, ali nikada u potpunosti uklonjeni iz zemlje na kojoj su izrasli.

3. Čija je država?

Sada, gde ovo ostavlja regionalne države? Srpski eko-pobunjenici su bili jasni da nji-
hova glavna tačka sporenja nije sam Rio Tinto, već političari koji pomažu u njegovu korist. U 
spekulacijama o tajnim ugovorima između državnog vrha i kompanije, vladajuća partija je 
počela da se prikazuje kao glavni izdajnik. U ovoj logici, kapital bi možda želeo da kupi šta 
god želi, ali se u najmanju ruku očekuje da nacionalna država ne pretvara sredstva za život 
svojih građana u robu. Kako je jedan čovek iz sela u istočnoj Srbiji rekao novinaru, besan jer 
će ga rudnik raseliti: „Nisam ljut na Kineze koji su nas kupili. Imaju para, pa kupuju. Prilično 
sam ljut na čoveka koji me je prodao.”

Naravno, kapitalističke države sve vreme stavljaju na prodaju živote svojih građana. 
Ali zemlja i dalje zauzima centralno mesto u nacionalnoj moralnoj ekonomiji. Prateći E. P. 
Thompsona, ovde moralnu ekonomiju shvatam kao skup nepisanih obaveza koje vezuju 
dominantno i nad kojim se dominira, a koji održava određeni društveni sistem na mestu5. 
Nesumnjivo, upravo je zemljišno vlasništvo bilo u središtu takve državno-narodne veze u 
modernoj Srbiji’: od vojvode Miloša koji je zemlju dao doseljenicima nakon što je stečena 
autonomija od Otomanskog carstva do mobilizacija u svetskim ratovima i jugoslovenskim 
sukobima koji, u svojim različitim ideološkim oblicima, svi su bili predstavljeni kao „spasava-
nje nečijeg ognjišta“ od osvajača. „Narod“ je konstruisan kao voljan da se pokori vladarima 
u borbi za zemlju, u zamenu za egzistenciju koja im je navodno zagarantovana posedova-
njem zemlje. Učiniti drugačije znači izdati prećutni dogovor između vladara i vladajućih - 
države i njenih seljaka, generala i njegovih porodica vojnika, političara i njegovih glasača - i 
time državne predstavnike čini nelegitimnim.

Popularne optužbe za izdaju potresaju hegemoniju vladajućeg bloka, jer dovode u 
pitanje osnovnu pretpostavku suvereniteta na kojoj počivaju liberalne nacionalne države. 
Sa svoje strane, srpski predsednik je pokušao da odvrati takve kritike negirajući da je uzeo 
novac od kompanije, i simbolično se svrstavajući u stanovnike. Ali istovremeno je Vučić 
pokušao da posadi novu podelu. Stanovnici doline Jadra, tvrdi on, deluju u ime sebičnih 
interesa, potkopavajući potrebu zemlje za razvojem, a neki od njih voljno prodaju zemlju. 
Suočavajući one koji bi profitirali od rudnika protiv onih koji bi profitirali od njegovog uki-
danja, Vučić ovde ukazuje na suštinsku dihotomiju koja stoji iza naizgled svenacionalnog 
odbacivanja projekta Jadar: sukob zemljoposednika i bezemljaša. Tako će u ne tako dalekoj 
budućnosti regionalna levica morati da izvuče sopstveni odgovor na pitanje kako da pre-
raspodeli zemlju.

5	 	Tompson,	Edvard	Palmer.	(1971).	Moralna	ekonomija	engleske	gomile	u	osamnaes-
tom	veku.	Prošlost	i	sadašnjost,	(50):	76-136.
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5  Thompson, Edward Palmer. (1971). The moral economy of the English crowd in the eighteenth century.  
Past  &  Present,  (50):  76-136.
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  Έτσι, όπου τα κράτη επικαλούνται το χρέος τους στο πράσινο κεφάλαιο – και όπου το ίδιο
το  πράσινο  κεφάλαιο  ενεργεί  στο  όνομα  των  μελλοντικών  γενεών  –  οι  οικολογικοί  επαναστάτες
αναφέρουν  τα  χρέη  τους  στους  προηγούμενους  συγγενείς:  έναν  παππού  που  πέθανε  από  την
πείνα  ή  μια  μητέρα  που,  ξαπλωμένη  στο  ένα  νεκροκρέβατο,  θέλει  να  κάνει  ένα  ακόμη  μπάνιο
σε  ένα  τοπικό  ρεύμα.  Αυτό  σημαίνει  ότι  δεν  υπάρχει  άμεσος  τρόπος  να  αφαιρέσουμε  το
περιβάλλον  σε  ένα  πλανητικό  αγαθό  ή  να  οριοθετήσουμε  εύκολα  τον  εθνικιστή  από  τον
αντιεθνικιστικό,  ιδιαίτερα  από  τον  οικουμενικό,  τον  δεξιό  από  τον  αριστερό.  Αντίθετα,  γινόμαστε
μάρτυρες  μυριάδων  μορφών  κοινών  –  όλες  ενσωματωμένες  σε  ειδικούς  διαγενεακούς  αγώνες
–  που  μπορούν  να  ισοδυναμούν  μεταξύ  τους,  αλλά  ποτέ  δεν  απομακρύνονται  εντελώς  από  τη
γη(ες)  στην  οποία  αναπτύχθηκαν.

3.  Ποιανού  είναι  το  κράτος;

  Τώρα,  πού  αφήνει  αυτό  τα  περιφερειακά  κράτη;  Οι  Σέρβοι  οικολογικοί  αντάρτες  ήταν
ξεκάθαροι  ότι  το  πρωταρχικό  σημείο  της  διαμάχης  τους  δεν  είναι  η  ίδια  η  Ρίο  Τίντο,  αλλά  οι
πολιτικοί  που  βοηθούν  υπέρ  της.  Στις  εικασίες  για  τις  μυστικές  συμβάσεις  μεταξύ  της  κρατικής
ηγεσίας  και  της  εταιρείας,  το  κυβερνών  κόμμα  έφτασε  να  παρουσιάζεται  ως  ο  αρχιπροδότης.
Σε  αυτή  τη  λογική,  το  κεφάλαιο  μπορεί  να  θέλει  να  αγοράσει  ό,τι  του  αρέσει,  αλλά  τουλάχιστον,
το  εθνικό  κράτος  αναμένεται  να  μην  μετατρέψει  τα  προς  το  ζην  των  πολιτών  του  σε
εμπορεύματα.  Όπως  είπε  ένας  άνδρας  από  ένα  χωριό  της  Ανατολικής  Σερβίας  σε  έναν
δημοσιογράφο,  έξαλλος  γιατί  το ορυχείο  θα  τον  εκτοπίσει: «Δεν  είμαι  θυμωμένος  με  τους
Κινέζους  που  μας  αγόρασαν.  Έχουν  λεφτά,  άρα  αγοράζουν.  Είμαι  μάλλον  θυμωμένος  με  τον
άνθρωπο  που  με  πούλησε».

  Φυσικά,  τα  καπιταλιστικά  κράτη  πωλούν  συνεχώς  τις  ζωές  των  πολιτών  τους.  Όμως  η γη
εξακολουθεί να κατέχει  κεντρική  θέση  στην  εθνική  ηθική  οικονομία.  Ακολουθώντας  τον  E. P.
Thompson,  εδώ  καταλαβαίνω  την  ηθική  οικονομία  ως  ένα  σύνολο  άγραφων  υποχρεώσεων 
που  δεσμεύουν  το  κυρίαρχο  και  το  κυριαρχούμενο,  το  οποίο  διατηρεί  ένα  συγκεκριμένο
κοινωνικό  σύστημα  στη  θέση  του.5  Αναμφισβήτητα,  ήταν  η  ιδιοκτησία  γης  που  ήταν  στο
επίκεντρο  αυτού  του  δεσμού  κράτους-λαού  στη  σύγχρονη  Σερβία»:  από  τον  δούκα  Miloš  που
έδωσε  τη  γη  στους  αποίκους  μετά  την  αυτονομία  από  την  Οθωμανική  Αυτοκρατορία  μέχρι  τις
κινητοποιήσεις  στους  παγκόσμιους  πολέμους  και  τις  γιουγκοσλαβικές  συγκρούσεις  που  με  τα
διαφορετικά  ιδεολογικά  τους  σχήματα,  ήταν  όλα  σαν  να  «σώζουν  την  εστία  κάποιου»  ενάντια
σε  έναν  εισβολέα.  Ο  «λαός»  είχε  κατασκευαστεί  ως  πρόθυμος  να  υπακούσει  στους
κυβερνώντες  στον  αγώνα  για  τη  χώρα,  με  αντάλλαγμα  ένα  βιοπορισμό  που  υποτίθεται  ότι  τους
εγγυάται  η  κατοχή  της  γης.  Το  να  κάνεις  διαφορετικά  σημαίνει  να  προδίδεις  μια  σιωπηρή
συμφωνία  μεταξύ  των  κυβερνώντων  και  των  κυβερνώμενων  -του  κράτους  και  των  αγροτών
του,  ενός  στρατηγού  και  των  οικογενειών  του  στρατιωτών,  ενός  πολιτικού  και  των  ψηφοφόρων
του-  και  ως  εκ  τούτου,  καθιστά  τους  εκπροσώπους  του  κράτους  παράνομους.

  Οι  λαϊκές  κατηγορίες  για  προδοσία  κλονίζουν  την  ηγεμονία  του  κυβερνώντος  μπλοκ,  γιατί
αμφισβητούν  τη  βασική  υπόθεση  της  κυριαρχίας  στην  οποία  βασίζονται  τα  φιλελεύθερα  εθνικά
κράτη.  Από  την  πλευρά  του,  ο  Σέρβος  πρόεδρος  προσπάθησε  να  αποτρέψει  τέτοιες  κριτικές
αρνούμενος  ότι  πήρε  χρήματα  από  την  εταιρεία  και  ευθυγραμμιζόμενος  συμβολικά  με  τους
κατοίκους.  Αλλά  ταυτόχρονα,  ο  Vučić  προσπάθησε  να  περιστρέψει  μια  νέα  διαίρεση.  Οι
κάτοικοι  της  κοιλάδας  Jadar,  ισχυρίζεται,  ενεργούν  στο  όνομα  ιδιοτελών  συμφερόντων,
υπονομεύοντας  την  ανάγκη  της  χώρας  για  ανάπτυξη,  ενώ  ορισμένοι  από  αυτούς  πωλούν
πρόθυμα  τη  γη.  Αντιπαραθέτοντας  αυτούς  που  θα  επωφεληθούν  από  το  ορυχείο  εναντίον
εκείνων  που  θα  ωφεληθούν  από  την  ακύρωσή  του,  ο  Vučić  επισημαίνει  εδώ  τον  πυρήνα της  
διχογνωμίας  πίσω  από  τη  φαινομενικά  πανεθνική  απόρριψη  του  σχεδίου  Jadar:  τη σύγκρουση
μεταξύ  των  προσγειωμένων  και  των  ακτήμων.  Στο  όχι  και  τόσο  μακρινό  μέλλον,  η 
περιφερειακή  Αριστερά  θα  πρέπει  επομένως  να  συγκεντρώσει  τη  δική  της  απάντηση  στο
ερώτημα  πώς  να  αναδιανείμει  τη  γη.



Na ekopopulističkoj vododelnici

Kada su suočene sa nemogućnošću potpunog brisanja 
kapitalističkih monopola, narodne mobilizacije mogu se uzdr-
žati od odbrane određenih prava – sopstvene nacije, sopstve-
ne klase, sopstvene eko-zone – sloboda za neke koja postaje 
privilegija samo u očima drugih, i , zauzvrat, generiše nove 
oblike ogorčenosti. Trenutno su balkanski eko-pokreti upravo 
na ovoj populističkoj vododelnici. S jedne strane vidimo po-
kušaje da se obnove privilegije iz prošlosti, a sa druge svedo-
ci smo zahteva za ekspanzivnim stvaranjem zajednice. S jed-
ne strane vidimo nacionalnu opoziciju stranom kapitalu – a sa 
druge mnogo otvorenije bratstvo potlačenih. Za Zelenu levicu, 
ključno je prepoznati da su isti „ljudi“ koji stoje na obe strane: 
savezi su još uvek u stvaranju.

Vladajuća stranka u Srbiji ovu nejasnoću koristi da jedan 
deo otpora suprotstavi drugom. Predsednik Vučić je pre tri 
godine okrivio čuvare reke za sve veće zagađenje urbanog 
vazduha, protiv čega se mobiliše druga grupa, Eko-Straža. U 
odgovoru, rečni čuvar Aleksandar Panić je izjavio da predsed-
nik želi da „namesti vodu protiv vazduha“. Slično tome, pred-
log da se Rio Tintovo jalovište izmesti u istočnu Srbiju naišao je 
na oštro protivljenje aktivistkinje u Zapadnoj Srbiji: kako je re-
kla Marija Alimpić iz inicijative Zaštitimo Jadar i Rađevinu, život 
doline Jadra ne može se spasti uništavanjem tuđeg. Ova svest 
o spoljašnjosti otpora – spasavanje mog života može značiti i 
uništavanje drugog – prisutna je i među onima koji kažu da ne 
možemo da odbacimo ekstrakciju litijuma u   Srbiji, a da i dalje 
koristimo mobilne telefone dečjeg rada afričkih i azijskih zema-
lja. A aktivistkinja za pravo na vodu Iva Marković često uokvi-
ruje lokalne ekološke nemire u okviru borbi šireg Balkana oko 
rada, podređenosti žena i globalne klimatske pravde. Ali takvi 
pokušaji da se stvori trans-ekološka solidarnost, predlažem, 
funkcionišu samo kada stvaraju opipljive veze recipročnih tran-
sakcija između konkretnih grupa. Kada nisu, a određene grupe 
se osećaju izostavljenim – kao što se nekada istočnosrpska or-
ganizacija osećala izostavljenom iz zajedničkog protesta – one 
se raskidaju i formiraju otpadničke ćelije.

Pošto Zemlja nije apstraktno mesto, svaka tvrdnja o ap-
straktnoj univerzalnosti kroz „prirodu” nužno propada. Ovo je 
krajnja lekcija ekopopulizma: odbrana života odvija se samo 
kroz konkretne živote i konkretnu, uspostavljenu razmenu. U 
budućnosti, Zelena levica može ili da se u potpunosti razmeni 
sa onima koje predstavlja, ili da bude progutana apstrakcijom 
koju stvaraju i zeleni kapitalizam i zeleni nacionalizam.
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Σε ένα  οικολαϊκιστικό ορόσημο

  Όταν  έρχονται  αντιμέτωπες  με  την  αδυναμία  να  διαγραφούν
τελείως  τα  καπιταλιστικά  μονοπώλια,  οι  λαϊκές  κινητοποιήσεις
μπορούν  να  απέχουν  από  την  υπεράσπιση  συγκεκριμένων
δικαιωμάτων  -  το  δικό  του  έθνος,  τη  δική  του  τάξη,  τη  δική  του
οικολογική  ζώνη  -  μια  ελευθερία  για  κάποιους  που  γίνεται  μόνο
προνόμιο  στα  μάτια  των  άλλων  και,  με  τη  σειρά  του,  δημιουργεί
νέες  μορφές  δυσαρέσκειας.  Επί  του  παρόντος,  τα  βαλκανικά
οικολογικά  κινήματα  βρίσκονται  ακριβώς  σε  αυτό  το  λαϊκιστικό
ορόσημο.  Από  τη  μία  πλευρά  βλέπουμε  προσπάθειες
αποκατάστασης  προνομίων  του  παρελθόντος,  από  την  άλλη
παρατηρούμε  αιτήματα  για  επεκτατική  δημιουργία  κοινότητας.
Από  τη  μια  πλευρά,  βλέπουμε  την  εθνική  αντίθεση  ενάντια  στο
ξένο  κεφάλαιο  –  και  από  την  άλλη  μια  πολύ  πιο  ανοιχτή
αδελφότητα  των  καταπιεσμένων.  Για  την  Αριστερά  των  Πρασίνων,
είναι  κρίσιμο  να  αναγνωρίσει  ότι  είναι  ο  ίδιος  «λαός»  που  στέκεται
και  στις  δύο  πλευρές:  οι  συμμαχίες  βρίσκονται  ακόμη  στο  στάδιο
της  δημιουργίας.

  Το κυβερνών κόμμα στη Σερβία χρησιμοποιεί αυτή την
ασάφεια για να φέρει το ένα τμήμα της αντίστασης στο άλλο. Πριν
από τρία χρόνια, ο πρόεδρος Vučić κατηγόρησε τους φύλακες του 
ποταμού για την αυξανόμενη ατμοσφαιρική ρύπανση των πόλεων,
ενάντια στην οποία κινητοποιείται μια άλλη ομάδα, η Eko-Straža. 
Σε απάντηση, ο φύλακας του ποταμού Aleksandar  Panić δήλωσε 
ότι ο πρόεδρος θέλει «να βάλει το νερό ενάντιαστον αέρα». 
Ομοίως, μια πρόταση για μετατόπιση της τεχνητής λίμνης της Rio 
Tinto στην Ανατολική Σερβία συναντήθηκε με έντονη αντίθεση από
ακτιβιστές στη Δυτική Σερβία: όπως η Marija Alimpić από την 
πρωτοβουλία  Zaštitimo Jadar i Rađevinu  είπε, τα μέσα διαβίωσης 
της κοιλάδας Jadar δεν μπορούν να σωθούν καταστρέφοντας τα 
μέσα διαβίωσης κάποιου άλλου. Αυτή η συνείδηση των 
εξωτερικών παραγόντων της αντίστασης - το να σώσω τη ζωή μου
μπορεί να σημαίνει ότι καταστρέφω τη ζωή ενός άλλου - είναι 
επίσης παρούσα μεταξύ εκείνων που λένε ότι δεν μπορούμε να 
απορρίψουμε την εξαγωγή λιθίου στη Σερβία, ενώ εξακολουθούμε 
να χρησιμοποιούμε τα κινητά τηλέφωνα που προέρχονται από την
παιδική εργασία αφρικανικών και ασιατικών χωρών. Και η 
ακτιβίστρια για τα δικαιώματα του νερού Iva  Marković συχνά 
πλαισιώνει τις τοπικές περιβαλλοντικές ταραχές στους αγώνες των
ευρύτερων Βαλκανίων για την εργασία, την υποταγή των γυναικών
και την παγκόσμια κλιματική δικαιοσύνη.Αλλά τέτοιες απόπειρες 
σφυρηλάτησης μιας διαπεριβαλλοντικής αλληλεγγύης, προτείνω, 
λειτουργούν μόνο όταν δημιουργούν απτούς δεσμούς αμοιβαίων 
συναλλαγών μεταξύ συγκεκριμένων ομάδων. Όταν όχι, και 
ορισμένες ομάδες αισθάνονται απομακρυσμένες –όπως κάποτε η 
οργάνωση της Ανατολικής Σερβίας αισθάνθηκε παραλειφθείσα 
από μια κοινή διαμαρτυρία– αποχωρούν και σχηματίζουν ομάδες 
αποστατών.

  Καθώς  η  Γη  δεν  είναι  αφηρημένο  μέρος,  οποιοσδήποτε
ισχυρισμός  περί  αφηρημένης  καθολικότητας  μέσω  της  «φύσης»
αναγκαστικά  αποτυγχάνει.  Αυτό  είναι  το  απόλυτο  μάθημα  του
οικολαϊκισμού:  η  υπεράσπιση  της  ζωής  ξετυλίγεται  μόνο  μέσα
από τις  συγκεκριμένες  ζωές  και  τις  συγκεκριμένες,  ενσωματωμένες
ανταλλαγές.  Στο  μέλλον,  η  Πράσινη  Αριστερά  μπορεί  είτε  να
ανταλλάξει  πλήρως  τον  εαυτό  της  με  αυτούς  που  αντιπροσωπεύει,
είτε  να  καταπιεί  την  αφαίρεση  που  δημιουργούν  τόσο  ο  πράσινος
καπιταλισμός  όσο  και  ο  πράσινος  εθνικισμός.



 
 

emocije, ideoloGije i 
Transformacija ekTremnih 

desničarskih ekoloških 
Tendencija u ekološki 

akTivizam

Š
ta čini dobru priču? Neodoljiv narativ, snažan poče-
tak, zanimljive udice? Ubedljiv i pouzdan glasnik? 
Medij kojim se priča prenosi? Doba dana kada smo 
joj izloženi ili saglasje sa našim pamćenjem i pogle-

dom na svet? Odgovor na pitanje je verovatno intuitivan, 
između dva klišea “sve pobrojano” i “zavisi”. Čuvene go-
vore – obraćanje majora Gavrilovića braniocima Beogra-
da, nadahnjujući “san” Martina Lutera Kinga, odlučna po-
ruka Emeline Pankhurst za ista prava , izgovorili su ne samo 
izuzetni govornici, već su i emotivni, daju osećaj svrhe; au-
tentično su obećanje svrhe usamljenoj duši. Glasnik može 
biti neiskren, emocija može biti kratka, ali dobre priče su 
neizbežno ideološke. 

Uzmimo na primer ekopopulističke priče koje gra-
de zajednički front za zaštitu naroda ili životne sredine od 
“njih” – elita i drugih koji se percipiraju kao stranci. U vre-
me očajanja, kao što su ratovi I krize, oni nude osećaj je-
dinstva, smešteni iza antipolitičkih slogana protiv otimača, 
hegemonističkog stranca. Ali ove priče su takođe primet-
no plitke zavisno od najmanjeg zajedničkog sadržaoca. 
S obzirom na okolnosti u kojima živimo, životna sredina 
I zemlja često predstavljaju najmanji zajednički sadržalac; 
jednu stvar za koju možemo da se držimo. Definisati “nas” 
nije lak zadatak, jer je ovaj sentiment prisutan na celom 
ideološkom spektru, od levičarskih aktera, koji se uobiča-
jeno dovode u vezu sa naprednim politikama, do desni-
čara – konzervativaca, nacionalista, populista, I naročito 
ekstremnih desničara, kao i svega između.

 Stavi li se pod lupu, veza između desnice I životne 
sredine nije tek neko pragmatično saznanje da ova tema 
donosi glasove. Dalekosežni „koreni“ (s nameravanim na-
glaskom) desničarskog ekologizma datiraju iz romantizma 
i organicizma 19. veka I teraju nas da razumemo da no-
stalgični misticizam može da obrazuje moćnu, mobilišu-
ću priču. Retorika o “životnoj zemlji” i veličanje domaćeg 
tla kao izvora autentičnih kulturnih vrednosti, može biti 
otvorena za brojne i međusobno suprotstavljene ideje 
uključujući i ekstremno – desničarske. Ako se to dogodi, 
gore pomenuti okviri se postavljaju oko koncepcije “čisto-
te” (ne nužno tačno) i “reda” (veoma tačno) i saopštavaju 
kroz binarnu prizmu (prijatelj – neprijatelj, crno – belo). U 
ovakvom desničarskom ekologizmu, priroda i nacija tvore 
organizam, implicirajući da bilo šta izvan ovog organizma 
treba da bude ili potčinjeno ili isključeno. Zato ponekad 
bivaju nostalgični ili otvoreno revizionistički: kada političa-
ri I verske vođe lamentiraju nad srpskim duhom u tamnici 
koja je sada okupirano Kosovo, mistična veza između ljudi, 
nacije i zemlje biva utkana u kolektivnoj mašti.

Balša Lubarda

Nastavi18 19Συνέχεια

Διευθυντής  Ερευνητικής  Μονάδας
Ιδεολογίας  στο  Κέντρο  Ανάλυσης  της
Ριζοσπαστικής  Δεξιάς, 
Ηνωμένο Βασίλειο

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΑΙ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΡΟΔΕΞΙΩΝ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ  

ΣΤΟΝ  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΒΙΣΜΟ

Balša Lubarda
Διευθυντής Ερευνητικής Μονάδας 
Ιδεολογίας στο Κέντρο Ανάλυσης 
της Ριζοσπαστικής Δεξιάς,
Ηνωμένο Βασίλειο
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ι  κάνει  μια  καλή  ιστορία;  Μια  συναρπαστική αφήγηση,
μια  δυνατή  αρχή,  ένα  ενδιαφέρον άγκιστρο;  Ο
πειστικός  και  αξιόπιστος αγγελιοφόρος;  Το μέσο μέσω
του οποίου μεταδίδεται η ιστορία;  Την ώρα της

  ημέρας  κατά  την  οποία εκτιθέμεθα  σε  αυτήν  την
ιστορία  ή  την  απήχηση  που δημιουργεί  στη  μνήμη  και  την
κοσμοθεωρία  μας;  Η απάντηση  στην  ερώτηση  είναι
πιθανώς  διαισθητική,  τοποθετημένη  ανάμεσα  στα  δύο  κλισέ
του  «όλα  τα παραπάνω»  και  του  «εξαρτάται».  Οι  περίφημες
ομιλίες  –  η  (υποτιθέμενη)  εμφατική  ομιλία  του  Ταγματάρχη
Gavrilović  ενώπιον  των  υπερασπιστών  του  Βελιγραδίου,  το
ενδυναμωτικό  «όνειρο»  του  Martin Luther King,  το
αποφασιστικό  μήνυμα  της  Emmeline Pankhurst  για  ίσα
δικαιώματα:  εκφωνήθηκαν  όχι  μόνο  από  εξαιρετικούς
αγγελιοφόρους,  αλλά  προσφέρουν  επίσης  μια  συγκίνηση,
μια  αίσθηση  του  σκοπού,  μια  αυθεντική  υπόσχεση  νοήματος
για  την  ερημωμένη  ψυχή.  Ο  αγγελιοφόρος  μπορεί  να  είναι
ανειλικρινής,  η  συγκίνηση  μπορεί  να  είναι  βραχύβια,  αλλά  οι
καλές  ιστορίες  είναι  αναπόφευκτα  ιδεολογικές.

  Πάρτε,  για  παράδειγμα,  τις  οικολογικές  ιστορίες  που
χτίζουν  κοινά  μέτωπα  για  την  προστασία  του  «λαού»  ή  του
περιβάλλοντος  από  «αυτούς»  –  τις  ελίτ  και  άλλους
αντιληπτούς  ξένους.  Σε  καιρούς  απόγνωσης,  όπως  οι
πόλεμοι  ή  άλλες  κρίσεις,  προσφέρουν  μια  αίσθηση
ενότητας,  που  βρίσκεται  πίσω  από  τα  αντιπολιτικά
συνθήματα  ενάντια  σε  ένα  αποστερητικό,  ηγεμονικό  ξένο.
Αλλά  αυτές  οι  ιστορίες  είναι  επίσης  αισθητά  ρηχές,
εξαρτώμενες  από  τον  λιγότερο  κοινό  παρονομαστή.  Λόγω
των  συνθηκών  στις  οποίες  ζούμε,  το  περιβάλλον  και  η  γη
μοιάζουν  συχνά  με  αυτόν  τον  χαμηλότερο  παρονομαστή,  το
μόνο  πράγμα  στο  οποίο  μπορούμε  να  κολλήσουμε.  Ο
ορισμός  του  «εμάς»  είναι  μια  δύσκολη  υπόθεση,  καθώς
αυτό  το  συναίσθημα  μοιράζεται  σε  όλο  το  ιδεολογικό  φάσμα,
από  τους  αριστερούς  παράγοντες,  που  συνήθως
συνδέονται  με  την  κοινωνικά  προοδευτική  πολιτική,  μέχρι
τους  παραπόταμους  των  δεξιών  ιδεολογιών:  συντηρητικούς,
εθνικιστές,  λαϊκιστές  και  (ιδιαίτερα)  η  ακροδεξιά  –  και  όλα  τα
ενδιάμεσα.

  Μεγέθυνση  στο  τελευταίο,  ο  δεσμός  της  δεξιάς  και  του
περιβάλλοντος  δεν  είναι  απλώς  μια  ρεαλιστική
συνειδητοποίηση  ότι  αυτό  το  θέμα  κερδίζει  ψήφους.  Οι
εκτενείς  «ρίζες» (με  επιδιωκόμενη  έμφαση)  του  ακροδεξιού
οικολογισμού,  που  χρονολογούνται  από  τον  ρομαντισμό  και
τον  οργανισμό  του  19ου  αιώνα,  μας  προτρέπουν  να
καταλάβουμε  ότι  ο  νοσταλγικός  μυστικισμός  μπορεί  να
σχηματίσει  μια  ισχυρή,  κινητοποιητική  ιστορία.  Η  ρητορική
της  «ζωντανής  γης»  και  η  εκτίμηση  του  τοπικού  εδάφους  ως
πηγής  αυθεντικών  πολιτιστικών  αξιών  μπορεί  να  είναι
ανοιχτή  σε  πολλαπλές  και  αμοιβαία  αλληλοσυγκρουόμενες
ιδέες,  συμπεριλαμβανομένης  της  ακροδεξιάς.  Εάν  συμβεί
αυτό,  τα  προαναφερθέντα  πλαίσια  τοποθετούνται  γύρω  από
τις  εννοιολογικές  διαμορφώσεις  της  «καθαρότητας» (όχι
απαραίτητα  σωστή)  και  της  «τάξης» (πολύ  σωστά),  που
συχνά  μεταφέρονται  μέσω  δυαδικών  φακών  (φίλος-εχθρός,
μαύρο-άσπρο).  Σε  αυτόν  τον  ακροδεξιό  οικολογισμό,  η
φύση  και  το  έθνος  σχηματίζουν  έναν  οργανισμό,
υπονοώντας  ότι  οτιδήποτε  πέρα  από  αυτόν  τον  οργανισμό



 

Uopšte uzev, ekstremno desničarski ekologizam, na Balkanu i šire, može 
se svesti na dve varijante koje se međusobno preklapaju. Jedan je nametnut (top-
down) ekstremno desni ekologizam koji potiče od ekstremno desničarskih partija. 
Ekstremna desnica može imati ograničen broj mesta u nacionalnim skupštinama, 
ali provokacijama nameće “vruće teme” u društvu. Na primer, skandalozni javni 
istupi i izjave, politika loših manira ili Šešeljizacija, sve služe da na veličanstven na-
čin prodru u apstrakciju – javno mnjenje. Ekstremna desnica se ponosi direktnom 
akcijom, spremnošću da govori u ime tihe većine – kad ekološka kriza postane ne-
izbežna, ekstremno desničarski (ekolozi) se ističu kao voljni da uzmu stvari u svoje 
ruke kroz direktnu akciju. 

 Drugi je, širi i podmukliji, ekstremno desničarski ekologizam kao skup ideja 
koje postoje nezavisno od partijske politike. Ovaj oblik, mogu da pokupe eko ak-
tivisti I nenacionalistički političari koji tako postaju plen potrebe da izazovu snažnu 
emocionalnu reakciju, dobru priču. Ova često dobronamerna retorika daje oduška 
opravdanim frustracijama, ali i neopravdanom isključivanju, navodeći na klizav te-
ren. Na primer, argumenti o prenaseljenosti, odnosno o nedovoljno stanovništva, 
razvijeni pod izgovorom zaštite životne sredine ili autarhičnih ideala o zemlji (ne)
sposobnoj da održi naciju, možda se ne čine otvoreno fašističkim, ali donose ne-
stabilni emocionalni i idejni kontekst koji se teško može obuzdati.

Ekstremno desničarski ekološki spektar  je takođe o “racionalnom” ili 
“da, ali” aktivistima, onima koji zagovaraju uravnoteženu zaštitu životne sredine, 
neremeteći ekonomsku bazu. Zapravo, većina desničarskih partija na Balkanu su 
za status-quo environmentalizam. U najboljem slučaju, oni evoluiraju u diskurse 
ekološke modernizacije, nudeći kornukopijski imaginarijum tehnološki napredne 
I nacije oslonjene na sopstvene snage sposobne da rešava ekološke probleme 
ne remeteći ekonomski rast. Na zapadnom Balkanu, to obično podrazumeva slike 
tehnološki naprednih Estonija.

Pa, ipak, dug je put od ovih pojedinačnih okvira i emotivnih crtica do zrelih 
argumenata, a da ne govorimo o politikama zaštite životne sredine. Sada je sasvim 
jasno da ekstremno desničarski ekologizam koji potiče od nacionalista, nije tako 
dobro prihvaćen na Balkanu. Osim par upečatljivih izuzetaka, poput aktivizma srp-
skih Dveri, bosanskog Pokreta nacionalnog ponosa ili ekofašističkih VK i Telegram 
grupa, ne dešava se mnogo toga. Uprkos posezanja za direktnom akcijom kao što 
to čini i ekstremna desnica, ekološki pokreti u ovom regionu, uglavnom zabrinuti 
zbog ekstraktivizma i nedostatka transparentnosti procesa donošenja odluka, nisu 
voljni da uključe ekstremnu desnicu.  Na kraju krajeva, zašto bi bilo ko pomislio da 
je ograničavanje prirode politički razborito? Nije da se može zamisliti da postoji 
nešto urođeno crnogorsko na delu Prokletija? Da li bi zaustavljanje zagađenja na 
srpskoj strani Dunava sprečilo zagađenje u Rumuniji? Odgovori na ova pitanja se 
mogu činiti očitim, ali ne smetnimo s uma da se neke od najingenioznijih ideja u 
istoriji čovečanstva mogu svesti na apsurdno frejmovanje: nedavni izliv antivakser-
skih stavova u ime “slobode da ubiješ” je dokaz poente. Ovaj retorički problem 
gde jedna priča potiskuje drugu bez obzira na utemeljenost na znanju, brišu gra-
nicu između dobrog I lošeg, istinitog i lažnog, nije dokaz da su priče prevaziđene 
ili da činjenice nisu važne. Uvek smo živeli u dobu priča i ekstremno desničarski 
ekologizam dokazuje da se može predstaviti na uznemirujuće razuman način npr. 
podržavajući lokalno i čišćenje smeća prvo iz svog dvorišta, jer statistike o uprav-
ljanju otpadom ne lažu.
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πρέπει  είτε  να  υποταχθεί  είτε  να  αποκλειστεί.  Αυτός  είναι  ο  λόγος  που  τείνουν  να  είναι
νοσταλγοί  ή  μερικές  φορές  ευθέως  ρεβιζιονιστές:  όταν  πολιτικοί  και  θρησκευτικοί
ηγέτες  θρηνούν  για  το  σερβικό  πνεύμα  που  έχει  εγκλωβιστεί  στο  μπουντρούμι που
είναι  τώρα  «το  κατεχόμενο»  Κοσσυφοπέδιο,  η  μυστικιστική  σχέση  μεταξύ  του λαού,
του  έθνους  και  της  γης  ενσωματώνεται  στο  συλλογικό  φαντασιακό.

  Συνολικά,  ο  ακροδεξιός  οικολογισμός,  στα  Βαλκάνια  και  πέραν  αυτού,  μπορεί  να
περιοριστεί  σε  δύο,  αμοιβαία  επικαλυπτόμενες  παραλλαγές.  Το  ένα  είναι  ο  ακροδεξιός
οικολογισμός  από  πάνω  προς  τα  κάτω  που  προέρχεται  από  τα  ακροδεξιά  κόμματα.  Η
ακροδεξιά  μπορεί  να  έχει  περιορισμένο  αριθμό  εδρών  στα  εθνικά  κοινοβούλια,  αλλά
παρ'  όλα  αυτά  υπαγορεύει  τα  «καυτά  θέματα»  σε  μια  κοινωνία  μέσω  ρηχών
προκλήσεων.  Για  παράδειγμα,  οι  σκανδαλώδεις  δημόσιες  εμφανίσεις  και  δηλώσεις,  η
«κακή  πολιτική»  ή  η  Šešeljizacija,  όλα  χρησιμεύουν  για  να  διαποτίσουν  επιδεικτικά
την  αφαίρεση  που  είναι  «η  κοινή  γνώμη».  Η  ακροδεξιά  υπερηφανεύεται  για  την  άμεση
δράση,  την  προθυμία  να  μιλήσει  εξ  ονόματος  της  «σιωπηλής  πλειοψηφίας»  –  όταν
μια  οικολογική  κρίση  γίνεται  πολύ  επικείμενη,  οι  ακροδεξιοί  (οικολόγοι)  εμφανίζονται
πρόθυμοι  να  πάρουν  την  κατάσταση  στα  χέρια  τους  μέσω  άμεσης  δράσης.

  Το  άλλο,  αναμφισβήτητα  πολύ  ευρύτερο  και  πιο  ύπουλο,  είναι  ο  ακροδεξιός
οικολογισμός  ως  ένα  σύνολο  ιδεών  που  υπάρχουν  ανεξάρτητα  από  την  πολιτική  του
κόμματος.  Αυτή  η  μορφή  μπορεί  να  ληφθεί  από  περιβαλλοντικούς  ακτιβιστές  και  μη
εθνικιστές  πολιτικούς  που  πέφτουν  θύματα  της  ανάγκης  να  επικαλεστούν  μια  ισχυρή
συναισθηματική  απάντηση,  μια  καλή  ιστορία.  Αυτή  η  συχνά  καλοπροαίρετη  ρητορική
στην  πραγματικότητα  δίνει  διέξοδο  σε  δικαιολογημένες  απογοητεύσεις  αλλά  και
αδικαιολόγητους  αποκλεισμούς,  οδηγώντας  σε  μια  ολισθηρή  κλίση.  Για  παράδειγμα,
τα  (πάνω  ή  κάτω)  επιχειρήματα  του  πληθυσμού  που  αναπτύχθηκαν  υπό  το
πρόσχημα  της  προστασίας  του  περιβάλλοντος  ή  των  αυταρχικών  ιδεωδών  της  «γης
(αν)  ικανής  να  συντηρήσει  το  έθνος»  μπορεί  να  μην  φαίνονται  ευθέως  φασιστικά,
αλλά  προκαλούν  ένα  ασταθές  συναισθηματικό  και  ιδεατικό  πλαίσιο  που  συχνά  γίνεται
πολύ  δύσκολο  να  συγκρατηθεί.

  Το  ακροδεξιό  οικολογικό  φάσμα  αφορά  επίσης  τους  «ορθολογικούς»  ή  «ναι,
αλλά»  τους  περιβαλλοντιστές,  εκείνους  που  υποστηρίζουν  μια  ισορροπημένη
προστασία  του  περιβάλλοντος,  επομένως  δεν  διαταράσσουν  τα  οικονομικά
ερείσματα.  Στην  πραγματικότητα,  τα  περισσότερα  δεξιά  κόμματα  στα  Βαλκάνια  είναι
υπέρ  αυτού  του  status quo  περιβαλλοντισμού.  Στην  καλύτερη  περίπτωση,
εξελίσσονται  στις  συζητήσεις  του  οικολογικού  εκσυγχρονισμού,  προσφέροντας  ένα
κερκόπινο  φανταστικό  ενός  τεχνολογικά  προηγμένου  και  αυτοεξαρτώμενου  έθνους
ικανού  να  αντιμετωπίσει  τα  οικολογικά  προβλήματα  χωρίς  να  διαταράξει  την
οικονομική  ανάπτυξη.  Στα  Δυτικά  Βαλκάνια,  αυτό  συχνά  ισοδυναμεί  με  τη  φαντασία
των  τεχνολογικά  προηγμένων  «εσθονιών».

  Ωστόσο,  υπάρχει  πολύς  δρόμος  να  διανυθεί  από  αυτά  τα  μεμονωμένα  πλαίσια
και  τα  συναισθηματικά  αποσπάσματα  μέχρι  τα  ώριμα  επιχειρήματα,  πόσο  μάλλον
ιστορίες  στην  περιβαλλοντική  πολιτική.  Είναι  πλέον  ξεκάθαρο  ότι  ο  ακροδεξιός
οικολογισμός  που  προέρχεται  από  τους  εθνικιστές  δεν  είναι  τόσο  αποδεκτός  στα
Βαλκάνια.  Με  μερικές  αξιοσημείωτες  εξαιρέσεις,  όπως  ο  ακτιβισμός  του  σερβικού
«Dveri»,  του  Βοσνιακού  Κινήματος  της  Εθνικής  Υπερηφάνειας  ή  των  οικοφασιστικών
ομάδων σε  VK  και  Telegram,  δεν  φαίνεται  να  συμβαίνουν  πολλά.  Παρά  το  γεγονός  ότι
συχνά  καταφεύγουν  σε  άμεσες  ενέργειες  όπως  η  ακροδεξιά,  τα  οικολογικά  κινήματα
σε  αυτήν  την  περιοχή,  που  ανησυχούσαν  κυρίως  για  τον  εξορυξισμό  και  την  έλλειψη
διαφάνειας  γύρω  από  τις  διαδικασίες  λήψης  αποφάσεων,  δεν  ήταν  πρόθυμοι  να
συμμετάσχουν  στην  ακροδεξιά.  Σε  τελική  ανάλυση,  γιατί  να  σκεφτεί  κανείς  ότι  είναι
πολιτικά  λογικό  να  βάζουμε  σύνορα  στη  φύση;  Δεν  είναι  ότι  μπορεί  κανείς  να
φανταστεί  ότι  υπάρχει  κάτι  έμφυτο  Μαυροβούνιο  για  ένα  μέρος  του  Prokletije;  Η
διακοπή  της  ρύπανσης  στη  σερβική  «πλευρά»  του  Δούναβη  θα  έδινε  τέλος  στη
ρύπανση  στη  Ρουμανία;  Οι  απαντήσεις  σε  αυτές  τις  ερωτήσεις  μπορεί  να  φαίνονται
προφανείς,



Dok izgleda da nema šta mnogo da se istražuje u domenu ekstre-
mno desničarskih ekologizma partija, uticaj ekstremno desničarskog eko-
logizma kao set ideja, priča i emocija povezanih sa aktivizmom u oblasti 
zaštite životne sredine na zapadnom Balkanu (a izvesno moguće i drugde) 
ostaje pretežno neistražen. Ako će stajanje pred bagere i buldožere koji 
iskopavaju rečno korito radi postavljanja cevi biti opravdano pozivom na 
zaštitu zemlje predaka (đedovine), čak ni najprogresivniji i anti patrijarhalni 
među ekološkim aktivistima nemaju mnogo čemu da prigovore. Proble-
mi frejminga postaju naglašeniji, kada se mreže iza ovih slogana i emoci-
ja raspletu. Drugačije rečeno, nije samo do dobre ili lose priče, već i do 
glasnika i konzumenata ovih priča. Lekcija je dobro poznata svakome ko 
je video srceparajuće slike kuca iz prihvatilišta, samo da bi kasnije saznao 
da ih je objavila Srpska ekstremna desničarska organizacija Levijantan koja 
se ponosi promovisanjem dobrobiti životinja, ali i zastrašivanjem romskih 
zajednica.

Kuda dalje? Ovaj tekst nipošto nije poziv za racionalnije ekologizme, jer će 
pažljivo osmišljene priče sa emotivnim nabojem uvek pobediti sirove či-
njenice. Ipak, kako bi se dogodila transformacija, neumoran rad na terenu 
mora da odneguje ove emocije pažljivo gradeći slike povezane s njima. 
Lakše je reći nego učiniti da ekoaktivizam treba da probije logiku zavi-
snosti post-tranzicionih politika i pritom mora otići dalje od ogorčenosti 
na način što će ponuditi prostore nade i za diskusiju nasuprot široko ra-
sprostranjenog fatalizma. Ali čak ni ovo odbacivanje fatalizma neće sprečiti 
neke isključive I ekstremne glasove. Pri trenutnom nepostojanju značajne 
ekstremno desničarske ekološke sile na Balkanu, suprotstavljanje ovakvoj 
logici se najpre mora dogoditi u ovim malim deliberativnim prostorima. 
Ne treba  mnogo očekivati od ovih interakcija, jer preobraženje gotovo 
nikada nije posledica racionalnog razgovora. Ono što pak ovi razgovori 
mogu, jeste da spreče polarizaciju perspektiva u okviru ekološkog pokre-
ta, a koje mogu značajno da razvodne njegov budući potencijal. I buduć-
nost ekologizma i života na našoj planeti će biti i emocionalna i ideološka, 
bap kao što je prodaje reka i klisura Balkana previše čak i za najapatičnije 
među nama.

Sve navedeno nije argument da je radikalizacija jedini put ka ide-
ološkom buđenju. Moguće da nije ni poželjna. Radikalne politike, uklju-
čujući i ekološke, su postale modni izraz – primeri greenwashing-a od 
strane velikih zagađivača u regionu i multinacionalnih korporacija su samo 
smetnja plemenitim ciljevima zelenih politika. Još jedan, jednako zabrinja-
vajući pravac je biti previše radikalan i previše fokusiran na emocionalnu 
privlačnost bez promišljanja dugoročnih strategija i alternativa mantri da 
projekti uništavaju životnu sredinu. Kako je Zigmunt Bauman jednom pri-
metio, trenutna rešenja, bez obzira koliko izuzetna i smela bila, suštinski 
su konzervativna. U najboljem slučaju, nude kratkoročnu nadu, skelet koji 
čeka da bude ispunjen dodatnom vrednošću. Promena vrednosti zahteva 
vreme, pa se pomalja kao rezultat svog napornog rada utkanog u stvara-
nje mreža i geografije nade. Zatvaranje građanskog prostora i projektna 
logika postupaka u poluautoritatnim stabilokratijama zapadnog Balkana, 
oslabila je potencijal nekih od najboljih priča, jer su često izjednačene sa 
praznim obećanjima.
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Λογότυπο του «Ne damo đedovinu», 
μιας πρωτοβουλίας με επικεφαλής τον 
Μπράτισλαβ Σίμοβιτς, υποψήφιο για 

την προεδρία του ακροδεξιού «Dveri» 
στη Σερβία (Πηγή: Facebook)

            
        
     
        
       
         
         
         
        
        
          
      

             
      
       
      
        
          
           
      
         
         
         
         
       
         
         
          
      
         
  

            
    
       
      
        
       
         
          
       
       
        
        
       
         
       
       
       
        
        
        
          
           
          
  

αλλά  για  να  μην  ξεχνάμε  ότι  μερικές  από  τις  πιο  έξυπνες  ιδέες  στην
ανθρώπινη  ιστορία  μπορεί  να  περιοριστούν  σε  ένα  ανόητο  πλαίσιο:  το
πρόσφατο  ξέσπασμα  αντιεμβολιαστικών  συμπεριφορών  στο  όνομα  μιας  
«ελευθερίας να  σκοτώνεις»  είναι  ένα  παράδειγμα.  Αυτό  το  ρητορικό  αίνιγμα  
όπου  μια ιστορία  υπερισχύει  της  άλλης,  ανεξάρτητα  από  τους  ισχυρισμούς  
γνώσης που  κάνουν,  εξαλείφοντας  το  όριο  μεταξύ  του  καλού  ή  του  κακού,  
του αληθινού  ή  του  ψευδούς,  δεν  αποτελεί  απόδειξη  ότι  οι  ιστορίες  είναι
ξεπερασμένες  ή  ότι  τα  γεγονότα  δεν  έχουν  σημασία.  Πάντα  ζούσαμε  στην
«εποχή  των  ιστοριών»  και  ο  ακροδεξιός  οικολογισμός  αποδεικνύει  ότι  μπορεί
να  παρουσιαστεί  με  ανησυχητικά  λογικό  τρόπο,  π.χ.  με  την  ενθάρρυνση  του
ντόπιου  και  τη  λήψη  «τα  σκουπίδια»  από  τις  αυλές  μας  πρώτα  επειδή  η
διαχείριση  απορριμμάτων  τα  στατιστικά  δεν  λένε  ψέματα!

  Αν  και  δεν  φαίνεται  να  υπάρχει  πολλή  έρευνα  για  το  τέλος  του
ακροδεξιού  οικολογισμού  των  κομμάτων,  ο  αντίκτυπος  του  ακροδεξιού
οικολογισμού  ως  ένα  σύνολο  ιδεών,  ιστοριών  και  συναισθημάτων  που
στηρίζονται  στον  περιβαλλοντικό  ακτιβισμό  στα  Δυτικά  Βαλκάνια  (και
αναμφισβήτητα  αλλού)  που  παραμένει  σε  μεγάλο  βαθμό  υπό  έρευνα.  Αν  η
στάση  απέναντι  στους  εκσκαφείς  και  τις  μπουλντόζες  που  σκάβουν  την  κοίτη
του  ποταμού  για  να  μπουν  οι  σωλήνες  πρόκειται  να  δικαιωθεί  μέσω  μιας
έκκλησης  για  προστασία  της  «γης  των  προγόνων» (η  «đedovina»),  ακόμη  και
οι  πιο  προοδευτικοί  και  Οι  αντιπατριαρχικοί  μεταξύ  των  ακτιβιστών  της
οικολογικής  λογικής  δεν  έχουν  πολλά  να  αντιταχθούν  εδώ.  Τα  ζητήματα  του
πλαισίου  ενισχύονται  όταν  ξεδιπλώνονται  τα  δίκτυα  πίσω  από  αυτά  τα
συνθήματα  και  τα  συναισθήματα.  Με  άλλα  λόγια,  δεν  πρόκειται  μόνο  για  μια
καλή  (ή  μια  «κακή»)  ιστορία,  αλλά  και  για  τους  αγγελιοφόρους  και  τους
καταναλωτές  αυτών  των  ιστοριών.  Αυτό  το  μάθημα  είναι  γνωστό  σε  όποιον
έχει  δει  τις  συγκινητικές  φωτογραφίες  κουταβιών  από  το  τοπικό  καταφύγιο,
μόνο  για  να  ανακαλύψει  ότι  είχαν  αναρτηθεί  από  τη  σερβική  ακροδεξιά
οργάνωση  που  ονομάζεται  «Levijatan»  που  υπερηφανεύεται  για  την
προώθηση  της  καλής  διαβίωσης  των  ζώων  αλλά  και  εκφοβισμός  των
κοινοτήτων  των  Ρομά.

  Πού  πάει  κανείς  από  εδώ;  Αυτό  το  κομμάτι  σε  καμία  περίπτωση  δεν
αποτελεί  έκκληση  για  πιο  «ορθολογικούς»  περιβαλλοντισμούς,  καθώς  οι
(προσεκτικά)  συναισθηματικά  φορτισμένες  ιστορίες  θα  νικούν  πάντα  τα  ωμά
γεγονότα.  Ωστόσο,  για  να  συμβεί  μια  μεταμορφωτική  αλλαγή,  η  ανήσυχη
δουλειά  στο  έδαφος  είναι  να  διευκολύνει  αυτά  τα  συναισθήματα
κατασκευάζοντας  προσεκτικά  τα  φανταστικά  που  σχετίζονται  με  αυτά.  Πιο
εύκολο  παρά  να  γίνει  -  αυτό  που  πρέπει  να  κάνει  ο  περιβαλλοντικός
ακτιβισμός  είναι  να  σπάσει  την  εξαρτώμενη  από  το  μονοπάτι  λογική  των
(μετα)μεταβατικών  πολιτικών  μας,  και  κάνοντάς  το  αυτό,  πρέπει  να  υπερβεί
την  απλή  δυσαρέσκεια  προσφέροντας  χώρους  ελπίδας  και  προβληματισμού
ενάντια  στην  ευρέως  διαδεδομένη  μοιρολατρία.  Αλλά  και  αυτή  η  απόρριψη
της  μοιρολατρίας  δεν  θα  αποτρέψει  κάποιες  αποκλειστικές  και  ακραίες
φωνές.  Με  την  παρούσα  απουσία  μιας  μεγάλης  ακροδεξιάς  οικολογικής
δύναμης  στα  Βαλκάνια,  η  διαφωνία  αυτής  της  λογικής  πρέπει  να  συμβεί
πρώτα  σε  αυτούς  τους  μικρούς,  διαβουλευτικούς  χώρους.  Δεν  πρέπει  να
περιμένει  κανείς  πολλά  από  αυτές  τις  αλληλεπιδράσεις,  καθώς  η
«μετατροπή»  δεν  είναι  σχεδόν  ποτέ  συνέπεια  μιας  ορθολογικής  συνομιλίας.
Αυτό  που  μπορούν  να  κάνουν  αυτές  οι  συζητήσεις,  ωστόσο,  είναι  να
αποτρέψουν  πιθανές  πολώσεις  εντός  του  οικολογικού  κινήματος  που  μπορεί
να  υποβαθμίσουν  σημαντικά  τις  μελλοντικές  του  δυνατότητες.  Και  το  μέλλον
του  οικολογισμού  και  της  ζωής  στον  πλανήτη  μας  θα  είναι  συναισθηματικό
και  ιδεολογικό,  σαν  να  είναι  λίγο  υπερβολικό  το  να  βάζεις  ένα  τίμημα  στα
ποτάμια  και  τα  φαράγγια  των  Βαλκανίων  ακόμα  και  για  τους  πιο
κολασμένους  ανάμεσά  μας.



 Ovde treba tražiti odgovor na pitanje šta je neisključiva dobra pri-
ča. Ispunjeno obećanje, promena kroz male korake, zasnovana na posto-
jećem i sve to dok se imaju na umu utopije (i pregovara se o njima). Na 
Balkanu, ali i drugde u Evropi, ove utopije su utemeljene na širokom polju 
etnoekologije, nostalgije, tradicije i „đedovine“ na jednoj, ali i našoj zajed-
ničkoj, isprepletanoj i pravednoj budućnosti, s druge strane. Ideologije 
nam pružaju uvid u tu budućnost na taj način što približavaju svojim „sled-
benicima“ vrlo apstraktne ideje upravo kroz priče pune emotivnog nabo-
ja. Veliki deo ekologizma se često koncipira kao ova meta–ideologija koja 
nekako prevazilazi postojeće političke podele obraćajući se zajedničkim 
interesima I osećanjima, krajnje je vreme da se shvati da je to, u najboljem 
slučaju, privremenog karaktera: nepolitički ekološki savez je mit. Ono što 
je potrebno su duboki okviri koje nose snažne priča i emocije. Ali duboki 
okviri ne impliciraju velike, prazne snove, već i ostvarive, kratkoročne ci-
ljeve. Oni mogu biti, kako autor ovog teksta nalazi, nehijerarhijski, počevši 
od (i verovatno završavajući se na) lokalnim rešenjima, ali takođe mogu biti 
konzervativni: priča o mudrosti i odgovornosti uz poštovanje prirode tre-
balo bi da ima svoj glas u ekološkoj borbi na Balkanu i drugde. Ignorisanje 
tradicije, lokalnih aktivnosti i odgovornost prema “našoj deci” (koliko god 
to patrijarhalno zvučalo) osuđeno je na propast u zemljama koje su vrlo 
zavisne od narativa političkog mesijanizma i društvenog konzervativizma. 
Ono što je neophodno je da se ove konzervativne i sve druge priče očiste 
antihumanističkih snova o krvi i tlu homogene nacije. Kako bi se ovo izbe-
glo, naša mašta mora biti usmerena ne samo na daleku budućnost, već 
i na opipljiva obećanja postupne, inkluzivnije promene u kratkom roku. 
Obećanje od kojeg svi moramo da krenemo - i ispunimo ga. 
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  Όλα αυτά δεν είναι για να υποστηρίξουμε ότι η ριζοσπαστικοποίηση 
είναι ο μόνος δρόμος για μια ιδεολογική αφύπνιση. Μπορεί να μην είναι καν 
το επιθυμητό. Η ριζοσπαστική πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών κινημάτων, έχει γίνει δήλωση μόδας – τα παραδείγματα 
πράσινης πλύσης από τους μεγάλους περιφερειακούς ρυπαίνων και τις 
διεθνείς εταιρείες αποτελούν ήδη εμπόδιο στους ευγενείς στόχους της 
πράσινης πολιτικής. Μια άλλη, εξίσου ανησυχητική προειδοποίηση είναι να 
είσαι «υπερβολικά ριζοσπαστικός» και να επικεντρωνόμαστε υπερβολικά στη
συναισθηματική έλξη, χωρίς να σκεφτόμαστε τις μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές και τις εναλλακτικές λύσεις στη μάντρα των «αναπτυξιακών 
έργων» που καταστρέφουν το περιβάλλον. Όπως σημείωσε κάποτε ο 
Zygmunt Bauman, οι στιγμιαίες λύσεις, ανεξάρτητα από το πόσο εξαιρετικές 
και τολμηρές μπορεί να είναι, είναι ουσιαστικά συντηρητικές. Στην καλύτερη 
περίπτωση, προσφέρουν μια βραχύβια ελπίδα, έναν σκελετό που περιμένει 
να γεμίσει με προστιθέμενη αξία. Η αλλαγή των αξιών απαιτεί χρόνο και 
αναδεικνύεται ως προϊόν όλης της σκληρής δουλειάς που καταβάλλεται για 
τη δημιουργία δικτύων και γεωγραφιών ελπίδας. Ο αποκλεισμός του αστικού 
χώρου και η βασισμένη σε έργα λογική των επιχειρήσεων σε 
ημι-εξουσιαστικές «σταθεροκρατίες» των Δυτικών Βαλκανίων έχει 
αποδυναμώσει τις δυνατότητες ορισμένων από τις καλύτερες «ιστορίες», 
καθώς αυτές τις περισσότερες φορές ταυτίζονταν με κενές υποσχέσεις.

  Εδώ είναι που θα πρέπει να αναζητήσει κανείς μια απάντηση στο τι 
είναι μια μη αποκλειστική, «καλή ιστορία». Μια υπόσχεση που παραδόθηκε, 
μια μεταμόρφωση μέσα από μικρά βήματα, που βρίσκεται σε ό,τι υπάρχει 
εκεί έξω, όλα αυτά έχοντας κατά νου (και διαπραγματεύοντας) τις ουτοπίες. 
Στα Βαλκάνια αλλά και αλλού στην Ευρώπη, αυτές οι ουτοπίες βρίσκονται 
στο ευρύ πεδίο των εθνοοικολογιών, της νοσταλγίας, των παραδόσεων και 
των «đedovinas» αφενός, αλλά και του κοινού, διασταυρούμενου και δίκαιου 
μέλλοντός μας από την άλλη. Οι ιδεολογίες αναδεικνύουν αυτό το μέλλον 
φέρνοντας μερικές από τις πολύ αφηρημένες ιδέες πιο κοντά στους 
«καταναλωτές» τους – όχι άλλες από συναισθηματικά φορτισμένες ιστορίες. 
Καθώς ο οικολογισμός εκλαμβάνεται συχνά ως αυτή η μετα-ιδεολογία που 
κατά κάποιο τρόπο υπερβαίνει τις υπάρχουσες πολιτικές πολώσεις 
επικαλούμενος τα κοινά μας συμφέροντα και συναισθήματα, είναι καιρός να 
συνειδητοποιήσουμε ότι μια τέτοια συνειδητοποίηση μπορεί να είναι στην 
καλύτερη περίπτωση χρονική: μια μη πολιτική (περιβαλλοντική ) η συμμαχία 
είναι μύθος. Αντίθετα, αυτό που χρειάζεται είναι βαθιά πλαίσια που φέρονται 
από δυνατές ιστορίες και έντονα συναισθήματα. Αλλά τα βαθιά πλαίσια δεν 
συνεπάγονται μεγάλα, άδεια όνειρα, αλλά και εφικτούς, βραχυπρόθεσμους 
στόχους. Μπορούν να είναι, όπως προτείνει ο συγγραφέας αυτού του 
κομματιού, μη ιεραρχικά, ξεκινώντας από (και πιθανόν να τελειώνουν με) 
τοπικές λύσεις, αλλά μπορεί επίσης να είναι συντηρητικές: η ιστορία της 
σύνεσης και της ευθύνης σε σχέση με τη φύση πρέπει να έχει τη φωνή της 
περιβαλλοντικός αγώνας, στα Βαλκάνια και αλλού. Η αγνόηση της 
παράδοσης, των τοπικών δραστηριοτήτων και της ευθύνης απέναντι στα 
«παιδιά μας» (όσο πατριαρχική κι αν ακούγεται μερικές φορές) είναι 
καταδικασμένη να αποτύχει στις χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 
από τις αφηγήσεις του πολιτικού μεσσιανισμού και του κοινωνικού 
συντηρητισμού. Αυτό που είναι απαραίτητο όμως, είναι ότι αυτές οι 
συντηρητικές και όλες οι άλλες ιστορίες πρέπει να καθαριστούν από τα 
αντιανθρωπιστικά υγρά όνειρα ενός Αίματος και Χώματος, ομοιογενούς 
έθνους-ως-δοχείου. Για να αποφευχθεί αυτό, η φαντασία μας πρέπει να 
επικεντρωθεί όχι μόνο στα μακροπρόθεσμα μέλλοντα, αλλά σε απτές 
υποσχέσεις για μια βραχυπρόθεσμη, σταδιακή και πιο περιεκτική αλλαγή. 
Μια υπόσχεση από την οποία όλοι πρέπει να απομακρυνθούμε – και να 
τηρήσουμε.



v
erujem da živimo u zanimljivim vremenima. Sa 
leve margine društva, javno zdravlje odjednom 
postaje zajednički interes različitih tradicional-
no suprotstavljenih političkih stavova širom 

sveta. Globalna zdravstvena kriza ubrzala je postojeće 
trendove, kao što su digitalizacija, degradacija životne 
sredine i rastuća nejednakost. Posledice pandemije su 
pogoršale sve nejednakosti u društvu, a najviše su po-
gođeni oni koji već žive u siromaštvu. Pa ipak, razotkri-
vanjem grešaka visokoprofesionalizovanih zdravstvenih 
sistema bogatih zemalja – kao što je severnoitalijanska 
regija Lombardija (region sa drugim najvećim BDP-om u 
Evropi sa 399 milijardi evra), globalna pandemija je stvo-
rila interesovanje i prilike za rast i transformaciju koncep-
ta i finansiranja zdravstvenih sistema u većini evropskih 
zemalja - ka održivom javnom zdravlju.

Širenje COVID-19 stavilo je evropske zdravstvene si-
steme pod neviđeno opterećenje i izložilo njihovu ranji-
vost različitim udarima. Pandemija je istakla međusobnu 
povezanost zdravstvenih, društvenih i ekonomskih siste-
ma i potrebu za integrisanijim pristupom kreiranju poli-
tike. Rešavanje ovih izazova zahteva više od izolovanog 
pristupa zasnovanog na savetovanju stručnjaka za zdrav-
lje. Dok različite zemlje imaju različita iskustva u suočava-
nju sa pandemijom, jasno je da je potreban koherentan 
međusektorski dijalog i nadnacionalna strategija u jav-
nom zdravstvu kako bi se osigurala otpornost i održivost 
globalnog zdravstvenog sistema u budućnosti.

Svi aktivisti za javno zdravlje, zeleni ili levičarski, si-
gurno su bili iznenađeni konačnim izveštajem ili čak po-
kretanjem Panevropske komisije za zdravlje i održivi ra-
zvoj – koju je predvodio bivši italijanski premijer profesor 
Mario Monti i koju su činili zdravstveni stručnjaci iz celog 
evropskog regiona, da bi se adresirale greške globalnog 
odgovora na COVID-19, tražeći odgovornost i/ili odgo-
vore za preko 1,2 miliona smrtnih slučajeva samo u Evrop-
skom regionu SZO u to vreme (septembar 2021).

Konačni izveštaj predstavljen u Kopenhagenu u 
septembru 2021. godine, nakon poziva na akciju objav-
ljenog u martu 2021. sumira lekcije naučene iz odgovo-
ra različitih zemalja na pandemiju COVID-19, oslanjajući 
se na iskustva zdravstvenih lidera iz 16 zemalja, pružajući 
preporuke o tome kako poboljšati otpornost zdravstve-
nih sistema, uključujući preporuke o ulaganjima u javno 
zdravlje i zdravstvene sisteme, upravljanje, istraživanje i 
prikupljanje podataka.

Javno zdravlje u zanimljivim vremenima:

možemo li očekivaTi 
održivu budućnosT 

GloBalnoG zdravlja?
Marija Ratkovic

Centar za biopolitičko 
obrazovanje BIOPOLIS Nastavi 2726 Συνέχεια
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Η παγκόσμια κρίση υγείας επιτάχυνε προϋπάρχουσες
τάσεις,  όπως  η  ψηφιοποίηση,  η  περιβαλλοντική
υποβάθμιση  και  η  αυξανόμενη  ανισότητα.  Οι  επιπτώσεις
της  πανδημίας  έχουν  επιδεινώσει  όλες  τις  ανισότητες
στην  κοινωνία,  με  εκείνους  που  ήδη  ζουν  στη  φτώχεια
να  πλήττονται  περισσότερο.  Και  όμως,  εκθέτοντας  τα
ελαττώματα  των  υψηλά  επαγγελματικών  συστημάτων
υγείας  πλούσιων  χωρών  -  όπως  η  περιοχή  της  Βόρειας
Ιταλίας  της  Λομβαρδίας  (η  περιοχή  με  το  δεύτερο
υψηλότερο  ΑΕΠ  στην  Ευρώπη  με  399  δισεκατομμύρια
ευρώ),  η  παγκόσμια  πανδημία  δημιούργησε  ενδιαφέρον
και  ευκαιρίες  για  ανάπτυξη  και  μετασχηματισμός  της
έννοιας  και  της  χρηματοδότησης  των  συστημάτων
υγείας  στις  περισσότερες  ευρωπαϊκές  χώρες  -  προς  τη
βιώσιμη  δημόσια  υγεία.

  Το  ξέσπασμα  του  COVID-19  έχει  θέσει  τα  συστήματα
υγείας  της  Ευρώπης  σε  πρωτοφανή  πίεση  και  έχει  εκθέσει
την  ευαισθησία  τους  σε  κραδασμούς.  Η  πανδημία  έχει  τονίσει
τη  διασύνδεση  των  συστημάτων  υγείας,  κοινωνικών  και
οικονομικών  συστημάτων  και  την  ανάγκη  για  μια  πιο
ολοκληρωμένη  προσέγγιση  στη  χάραξη  πολιτικής.  Η
αντιμετώπιση  αυτών  των  προκλήσεων  απαιτεί  κάτι
περισσότερο  από  μια  μεμονωμένη  πειθαρχία  που  βασίζεται
σε  συμβουλευτική  προσέγγιση  εμπειρογνωμόνων  υγείας.
Ενώ  διαφορετικές  χώρες  είχαν  διαφορετικές  εμπειρίες  στην
αντιμετώπιση  της  πανδημίας,  είναι  σαφές  ότι  απαιτείται  ένας
συνεκτικός  διατομεακός  διάλογος  και  η  υπερεθνική
στρατηγική  για  τη  δημόσια  υγεία  για  να  διασφαλιστεί  η
ανθεκτικότητα  και  η  βιωσιμότητα  του  παγκόσμιου
συστήματος  υγείας  στο  μέλλον.

  Όλοι  οι  ακτιβιστές  της  δημόσιας  υγείας,  πράσινοι  ή
αριστεροί  ακτιβιστές,  σίγουρα  εξεπλάγησαν  με  την  τελική
έκθεση  ή  ακόμα  και  με  την  έναρξη  της  Πανευρωπαϊκής
Επιτροπής  για  την  Υγεία  και  τη  Βιώσιμη  Ανάπτυξη  -  με
επικεφαλής  τον  πρώην  Ιταλό  πρωθυπουργό  καθηγητή  Μάριο
Μόντι  και  αποτελούμενη  από  εμπειρογνώμονες  στον  τομέα
της  υγείας.  Ευρωπαϊκή  Περιφέρεια,  για  να  αντικατοπτρίζει  τα
σφάλματα  της  παγκόσμιας  αντίδρασης  στον  COVID-19,
αναζητώντας  την  ευθύνη  ή/και  απαντήσεις  για  πάνω  από  1,2
εκατομμύρια  θανάτους  μόνο  στην  Ευρωπαϊκή  Περιφέρεια
του  ΠΟΥ  εκείνη  την  εποχή  (Σεπτέμβριος  2021).

  Η  τελική  έκθεση  που  παρουσιάστηκε  στην  Κοπεγχάγη
τον  Σεπτέμβριο  του  2021,  μετά  την  πρόσκληση  για  δράση
που  εκδόθηκε  τον  Μάρτιο  του  2021,  συνοψίζει  τα  διδάγματα
που  αντλήθηκαν  από  τις  αντιδράσεις  των  διαφόρων  χωρών
στην  πανδημία  COVID-19,  βασιζόμενη  στις  εμπειρίες  ηγετών
στον  τομέα  της  υγείας  από  16  χώρες,  παρέχοντας  συστάσεις
για  πώς  να  βελτιωθεί  η  ανθεκτικότητα  των  συστημάτων
υγείας,  συμπεριλαμβανομένων  συστάσεων  για  επενδύσεις
στη  δημόσια  υγεία  και  τα  συστήματα  υγείας,  τη
διακυβέρνηση,  την  έρευνα  και  τη  συλλογή  δεδομένων.

πορεί ζούμε  σε  ενδιαφέρουσες  εποχές. Από  
το  αριστερό  περιθώριο  της  κοινωνίας, η
δημόσια  υγεία  γίνεται  ξαφνικά  το  κοινό
συμφέρον  διαφόρων  παραδοσιακά
αντίθετων  πολιτικών  στάσεων  παγκοσμίως.m   Δημόσια  Υγεία  σε  ενδιαφέρουσες  εποχές:

  ΜΠΟΡΟΥΜΕ  ΝΑ
  ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ  ΕΝΑ
ΒΙΩΣΙΜΟ  ΜΕΛΛΟΝ  ΤΗΣ

  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ;
Marija Ratković



Izvor: Završni izveštaj predstavljen u Kopenhagenu u 
septembru 2021

Izvor: COVID-19 u Severnoj Italiji: integrativni pregled 
faktora koji bi mogli uticati na nagli porast epidemi-
je, objavljeno na mreži 16. aprila 2020. doi: 10.3892/
mmr.2020.11079

Nalazi Komisije pokazuju da su zemlje sa jakim nacio-
nalnim institucijama, efikasnim režimima upravljanja i jav-
nim službama – podržane snažnim ulaganjima u zdravstvo 
i socijalnu zaštitu – bolje upravljale krizom od onih sa slabi-
jim režimima upravljanja. Izveštaj takođe pokazuje da su za-
jednice sa dobrim resursima igrale ključnu ulogu u podršci 
ljudima u nevolji, sprečavanju da ljudi ostanu na margini 
sistema i obezbeđivanju efikasnog odgovora na lokalne 
potrebe.

Održivo zdravlje kao panevropski 
zajednički interes: da li je došlo do 
ovoga?

Virus je napao zemlje u različito vreme i na različite na-
čine, otkrivajući niz slabosti u nacionalnim zdravstvenim si-
stemima. Iako su se zdravstveni sistemi borili da upravljaju 
kliničkim i finansijskim posledicama COVID-19, svi smo bili 
svedoci kraha najbogatijeg regiona Italije - severne Italije. U 
ovom rezimeu uporedićemo odgovor na Covid-19 za tri ra-
zličita slučaja koja su pažljivo diferencirana u naučnom član-
ku: Severna Italija (centralna Evropa, veliki broj pozitivnih, ve-
liki broj smrtnih slučajeva), Nemačka (centralna Evropa, visoki 
pozitivni, mali broj smrtnih slučajeva) i Grčka (južna Evropa, 
mali broj pozitivnih, mali broj smrtnih slučajeva).
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  Τα ευρήματα της Επιτροπής δείχνουν ότι οι χώρες με 
ισχυρούς εθνικούς θεσμούς, αποτελεσματικές ρυθμίσεις 
διακυβέρνησης και δημόσιες υπηρεσίες – που 
υποστηρίζονται από ισχυρές επενδύσεις στην υγεία και την 
κοινωνική περίθαλψη – διαχειρίστηκαν καλύτερα την κρίση 
από εκείνες με ασθενέστερες ρυθμίσεις διακυβέρνησης. Η 
έκθεση δείχνει επίσης ότι οι κοινότητες με επαρκείς πόρους 
διαδραμάτισαν βασικό ρόλο στην υποστήριξη των 
ανθρώπων που έχουν ανάγκη, στην αποτροπή της πτώσης 
των ανθρώπων και στην εξασφάλιση αποτελεσματικής 
ανταπόκρισης στις τοπικές ανάγκες.

     
  

          
       

      
     

       
     
      

       
    

     
   

   
    
  

   
    
     
 

Πηγή:  Η τελική  έκθεση  παρουσιάστηκε  στην
Κοπεγχάγη τον  Σεπτέμβριο  του 2021

Η  Βιώσιμη  Υγεία  ως  Πανευρωπαϊκό
αμοιβαίο  συμφέρον:  Έχουμε φτάσει  σε
κάτι τέτοιο;

  Ο  ιός  επιτέθηκε  σε  χώρες  σε  διαφορετικές  χρονικές
στιγμές  και  με  διαφορετικούς  τρόπους,  εκθέτοντας  μια  σειρά
από  αδυναμίες  στα  εθνικά  συστήματα  υγειονομικής
περίθαλψης.  Παρόλο  που  τα  συστήματα  υγείας
δυσκολεύτηκαν  να  διαχειριστούν  τις  κλινικές  και  οικονομικές
συνέπειες  του  COVID-19,  όλοι  γίναμε  μάρτυρες  της
συντριβής  της  πλουσιότερης  περιοχής  της  Ιταλίας  -  της
Βόρειας  Ιταλίας.  Σε  αυτή  τη  σύνοψη,  θα  συγκρίνουμε  την
ανταπόκριση  του  Covid-19  για  τρεις  διαφορετικές
περιπτώσεις,  όπως  διαφοροποιούνται  προσεκτικά  σε  ένα
επιστημονικό  άρθρο:  Βόρεια  Ιταλία  (Κεντρική  Ευρώπη,
υψηλά  θετικά ποσοστά,  υψηλοί  θάνατοι),  Γερμανία  (κεντρική
Ευρώπη, υψηλά  θετικά ποσοστά,  χαμηλοί  θάνατοι)  και  
Ελλάδα  (νότια  Ευρώπη, χαμηλά  θετικά ποσοστά,  χαμηλοί  
θάνατοι).

Πηγή: COVID-19  στη  Βόρεια  Ιταλία:  Μια  ολοκληρωμένη
επισκόπηση  των  παραγόντων  που  ενδεχομένως
επηρεάζουν  την  απότομη  αύξηση  της  επιδημίας,
Δημοσιεύτηκε  διαδικτυακά  16  Απριλίου  2020.
doi: 10.3892/mmr.2020.11079



Severna Italija: I bogati plaču

Severna Italija je bila prvi evropski slučaj sa više od 10.000 pozitivnih. 
Italijanski zdravstveni sistem i njegov odgovor na epidemiju Covid-19 je 
savršena studija slučaja o važnosti održivog javnog zdravlja. Italija je prvi 
put prijavila slučajeve Covid-19 21. februara 2020. Do 11. marta imala je 
preko 9.000 slučajeva, više nego bilo gde u svetu van Kine. Od 5. aprila, 
samo u Italiji (SZO) ima preko 95.000 slučajeva i 10.000 smrtnih slučajeva. 
Kriza je dovela do širokog odgovora italijanske vlade koji je uključivao 
karantin širom zemlje za sve građane, sa izuzecima za hitne slučajeve i tzv. 
neophodne radnike. Međutim, uprkos ovim merama, zemlja i dalje ima 
nedostatak medicinskih resursa potrebnih za rešavanje ove krize. Italijan-
ska vlada nije na vreme preduzela neophodne mere da kontroliše širenje 
Covid-19.  Veoma nizak nivo javne potrošnje na zdravstvo (oko 5,5 odsto 
BDP-a) i veliki troškovi koji građani sami plaćaju (oko 20% ukupnih ras-
hoda, uz konstantno povećanje poslednjih godina) onemogućili su ade-
kvatno suočavanje sa vanrednom situacijom. Mreža lekara opšte prakse 
je takođe zastarela, sastoji se uglavnom od malih medicinskih ordinacija, 
loše opremljenih i sa nedovoljno osoblja, koje ne dozvoljavaju adekvatno 
kliničko upravljanje i daljinsko praćenje, niti vertikalno integrisan model 
nege između različitih nivoa nege pacijenata. Nedostatak adekvatnog 
organizacionog modela za lokalne zdravstvene službe koje bi mogle da 
integrišu vertikalne i horizontalne kliničke puteve. Kao rezultat toga, se-
verni region Italije smatra se najrazorenijim područjem u Evropi sa više od 
20.000 mrtvih ljudi.

Rezime sloma zdravstvenog sistema u severnoj Italiji bi uključi-
vao sledeće:

(1)   Nedovoljno ulaganje u javno zdravlje. Zemlja troši (sažetak 
javnih, privatnih i sopstvenih sredstava) od 8,7% u 2019. do 9,7% 
u 2020. godini na zdravstvenu zaštitu, što je malo ispod proseka 
OECD-a;
(2)   Nedostaci u javnom zdravstvu i uslugama socijalne zaštite;
(3)   Nedostatak vladinog odgovora na pandemiju COVID-19 u 
njenim ranim fazama;
(4)   Starosna distribucija, zdravstveno stanje i indeks zdravlja sta-
novništva (PHI) – visok udeo starijih građana u Italiji i postojanje 
komorbiditeta povećava rizik od smrtnosti posebno teško po-
gođen virusom;
(5)     nedostatak testiranja i zakasnelo sprovođenje karantinskih 
mera, i
(6)   Nedostatak resursa i bolničkih kreveta i jedinica intenzivne 
nege (ICU/ICCU) za suočavanje sa krizom.
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Βόρεια Ιταλία - Και οι Πλούσιοι Κλαίνε

  Η Βόρεια Ιταλία ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή περίπτωση με περισσότερα 
από 10.000 θετικά. Το σύστημα υγείας της Ιταλίας και η απάντησή του στην 
επιδημία Covid-19 είναι μια τέλεια μελέτη περίπτωσης σχετικά με τη σημασία
της βιώσιμης δημόσιας υγείας. Η Ιταλία ανέφερε για πρώτη φορά κρούσματα
Covid-19 στις 21 Φεβρουαρίου 2020. Μέχρι τις 11 Μαρτίου, είχαν πάνω από
9.000 κρούσματα, περισσότερα από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο εκτός 
της Κίνας. Από τις 5 Απριλίου, υπάρχουν πάνω από 95.000 κρούσματα και 
10.000 θάνατοι μόνο στην Ιταλία (ΠΟΥ). Η κρίση οδήγησε σε μια 
συντριπτική ανταπόκριση από την ιταλική κυβέρνηση που περιλάμβανε ένα 
εθνικό lockdown για όλους τους πολίτες, με εξαιρέσεις για καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης και βασικούς εργαζόμενους. Ωστόσο, παρά τα μέτρα 
αυτά, η χώρα συνεχίζει να αντιμετωπίζει έλλειψη ιατρικών πόρων που 
απαιτούνται για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Η ιταλική κυβέρνηση 
δεν έλαβε έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο της εξάπλωσης του 
Covid-19. Άργησε πολύ να αντιδράσει και να αναλάβει δράση. Τα πολύ 
χαμηλά επίπεδα των δημοσίων δαπανών για την υγεία (περίπου 5,5 τοις 
εκατό του ΑΕΠ) και το βάρος των δαπανών από την τσέπη (περίπου 20% 
των συνολικών δαπανών, με συνεχή αύξηση τα τελευταία χρόνια) έχουν 
καταστήσει αδύνατη την επαρκή αντιμετώπιση του επείγον. Το δίκτυο 
γενικών ιατρών είναι επίσης απαρχαιωμένο, αποτελούμενο κυρίως από 
μικρά ιατρεία, ανεπαρκώς εξοπλισμένα και ανεπαρκώς στελεχωμένα, τα 
οποία δεν επιτρέπουν επαρκή κλινική διαχείριση και απομακρυσμένη 
παρακολούθηση, ούτε ένα καθετοποιημένο μοντέλο φροντίδας μεταξύ των 
διαφορετικών επιπέδων περίθαλψης ασθενών. Η έλλειψη ενός έγκυρου 
οργανωτικού μοντέλου για τις τοπικές υπηρεσίες υγείας ικανών να 
ενσωματώσουν κάθετες και οριζόντιες κλινικές οδούς. Ως αποτέλεσμα, η 
βόρεια περιοχή της Ιταλίας θεωρείται η πιο κατεστραμμένη περιοχή στην 
Ευρώπη με περισσότερους από 20.000 νεκρούς.

Η περίληψη της ανάλυσης του συστήματος υγείας στη Βόρεια 
Ιταλία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

       
     

       
         

        

       
   

       
     

        
      

         
  

         
     

(1)  Υποεπένδυση  στη  δημόσια  υγεία.  Η  χώρα  δαπανά  (σύνοψη
του  δημόσιου,  του  ιδιωτικού  και  του  κεφαλαίου)  από  8,7%  το  2019
σε  9,7%  το  2020  τοις  εκατό  του  ΑΕΠ  της  στην  υγειονομική
περίθαλψη,  που  είναι  ακριβώς  κάτω  από  τον  μέσο  όρο  του  ΟΟΣΑ,
(2)  Κενά  στις  υπηρεσίες  δημόσιας  υγείας  και  κοινωνικής
φροντίδας,
(3)  Έλλειψη  κυβερνητικής  απάντησης  στην  πανδημία
COVID-19  στα  αρχικά  της  στάδια,
(4)  Ηλικιακή  κατανομή,  κατάσταση  υγείας  και  δείκτης  υγείας
πληθυσμού  (PHI) -  Το  υψηλό  ποσοστό  ηλικιωμένων  πολιτών  στην
Ιταλία  και  η  ύπαρξη  συννοσηροτήτων  αυξάνουν σημαντικά  τον  
κίνδυνο θνησιμότητας  όσων έχουν  πληγεί  από  τον  ιό,
(5)  Έλλειψη  δοκιμών  και  η  καθυστερημένη  εφαρμογή  των
μέτρων  καραντίνας,  και
(6)  Έλλειψη  πόρων  και  νοσοκομειακών  κλινών  και  μονάδων
εντατικής  θεραπείας  (ΜΕΘ)  για  την  αντιμετώπιση  της  κρίσης.



Nemačka - koristi od uzajamnog poverenja

Nemačka administracija je imala drugačiji pristup i strategiju protiv 
pandemije Covid-19 od Italije. Nemački javni zdravstveni sistem je de-
centralizovan, sa univerzalnim sistemom zdravstvene zaštite sa više strana 
koje ga finansiraju, što znači da većinu odluka donosi savezno zakonodav-
stvo. On je obezbedio pravni okvir za zaštitu stanovništva od epidemije. 
O detaljima o tome kako se propisi sprovode odlučuju države, na lokal-
nom nivou. Nemačka je preduzela snažne i efikasne mere za sprečavanje 
širenja Covid-19 počevši veoma rano u martu 2020. Savezna vlada je bila 
zadužena za koordinaciju napora preko Instituta Robert Koh (RKI). Lokalne 
zajednice, kao što su susedska udruženja, takođe su igrale ulogu u napo-
rima da se virus obuzda rano. Vlada je brzo reagovala da zatvori granice, 
uvede karantin i zabrani velika okupljanja — uključujući fudbalske utakmi-
ce — kada je shvatila koliko je Covid-19 opasan. Ljudi su bili u karantinu 
u svojim domovima oko dva meseca, sa nekim izuzecima kao što su ku-
povina namirnica i šetnja/trčanje napolju najmanje 2 sata dnevno. Mere 
javnog zdravlja u Nemačkoj su se od početka oslanjale na snažan sistem 
testiranja i još uvek obavljaju više testova po glavi stanovnika nego većina 
zemalja. Pošto Nemačka ima univerzalnu zdravstvenu zaštitu, svako može 
da se testira besplatno ako ima simptome ili sumnja da je bio izložen ne-
kome zaraženom Covid-19. Nije bilo policijskog časa ili policijske kontrole 
na putevima ili ulicama. Međutim, ljudi koji su bili pozitivni na Covid-19 
zamoljeni su da budu u karantinu na dve nedelje odvojeno od drugih 
članova porodice i prijatelja kod kuće ili na drugom mestu koje je vlada 
obezbedila hranom, itd... Nemačka je takođe iskoristila svoje bogatstvo i 
finansijsku snagu da finansiraju istraživanja o terapijama i vakcinama dok 
drugim zemljama obezbeđuju medicinski materijal.

Pristup i strategija nemačke administracije protiv Covid-19 
mogu se sažeti na sledeći način:

(1)   Bez opšteg zatvaranja, već socijalno distanciranje, samood-
govornost i samozaštita;
(2)   Masivna strategija testiranja i efikasan sistem praćenja kon-
takata uključujući korišćenje IT alata;
(3)   Zaključak pažljivo korišćen za održivo smanjenje broja infek-
cija – zaštita starijih i ranjivih grupa;
(4)     Koncept imuniteta krda među mladima tako što će im se 
omogućiti da nastave da se sastaju, rade i druže, i
(5)     Poverenje da će stanovništvo slediti bezbednosne smer-
nice i pokazati solidarnost sa obećanjem povratka normalnom 
životu.
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Γερμανία - οφέλη  της  αμοιβαίας  εμπιστοσύνης

  Η  γερμανική  διοίκηση  είχε  διαφορετική  προσέγγιση  και  στρατηγική  κατά
του Covid-19 από  την  Ιταλία. Το  σύστημα  δημόσιας  υγείας  της  Γερμανίας
είναι  αποκεντρωμένο, με  ένα  καθολικό  σύστημα  υγειονομικής  περίθαλψης
πολλαπλών  πληρωμών, πράγμα  που  σημαίνει  ότι  οι  περισσότερες
αποφάσεις  λαμβάνονται  από  το  ομοσπονδιακό  νομοθετικό  σώμα. Παρείχε
ένα  νομικό  πλαίσιο  για  την  προστασία  του  πληθυσμού  από  επιδημίες. Οι
λεπτομέρειες  για  τον  τρόπο  εφαρμογής  των  κανονισμών  αποφασίζονται  από
τα  κράτη, σε  τοπικό  επίπεδο. Η  Γερμανία  έλαβε  ισχυρά  και  αποτελεσματικά
μέτρα  για  να  αποτρέψει  την  εξάπλωση  του Covid-19 ξεκινώντας  από  πολύ
νωρίς  τον  Μάρτιο  του 2020. Η  ομοσπονδιακή  κυβέρνηση  έχει  αναλάβει  τον
συντονισμό  των  προσπαθειών  μέσω  του  Ινστιτούτου Robert Koch (RKI). Οι
τοπικές  κοινότητες, όπως  οι  σύλλογοι  της  γειτονιάς, έπαιξαν  επίσης  ρόλο
στις  προσπάθειες  περιορισμού  του  ιού  από  νωρίς. Η  κυβέρνηση  ενήργησε
γρήγορα  για  να  κλείσει  τα  σύνορα, να  επιβάλει  καραντίνες  και  να
απαγορεύσει  τις  μεγάλες  συγκεντρώσεις - συμπεριλαμβανομένων  των
αγώνων  ποδοσφαίρου - όταν  συνειδητοποίησε  πόσο  επικίνδυνος  ήταν  ο
Covid-19. Οι  άνθρωποι  έμειναν  σε  καραντίνα  στα  σπίτια  τους  για  περίπου
δύο  μήνες, με  ορισμένες  εξαιρέσεις  όπως  τα  ψώνια  και  το
περπάτημα/τρέξιμο  έξω  για  τουλάχιστον 2 ώρες  την  ημέρα. Τα  μέτρα
δημόσιας  υγείας  στη  Γερμανία  βασίστηκαν  σε  ένα  ισχυρό  σύστημα  δοκιμών
από  την  αρχή  και  εξακολουθούν  να  πραγματοποιούν  περισσότερα  τεστ  κατά
κεφαλήν  από  τις  περισσότερες  χώρες. Επειδή  η  Γερμανία  διαθέτει  καθολική
υγειονομική  περίθαλψη, οποιοσδήποτε  μπορεί  να  υποβληθεί  σε  δωρεάν
εξετάσεις  εάν  έχει  συμπτώματα  ή  υποψιάζεται  ότι  έχει  εκτεθεί  σε  κάποιον
που  έχει  μολυνθεί  με Covid-19. Δεν  υπήρχαν  απαγορεύσεις  κυκλοφορίας  ή
αστυνομικοί  έλεγχοι  σε  δρόμους  ή  δρόμους. Ωστόσο, τα  άτομα  που
βρέθηκαν  θετικά  στον Covid-19 κλήθηκαν  να  τεθούν  σε  καραντίνα  για  δύο
εβδομάδες  χωριστά  από  άλλα  μέλη  της  οικογένειας  και  φίλους  στο  σπίτι  ή  σε
άλλο  μέρος  που  παρέχεται  από  την  κυβέρνηση  με  φαγητό  κ.λπ. Η  Γερμανία
χρησιμοποίησε  επίσης  τον  πλούτο  και  την  οικονομική  της  δύναμη  να
χρηματοδοτήσει  την  έρευνα  σε  θεραπείες  και  εμβόλια  παρέχοντας
παράλληλα  ιατρικές  προμήθειες  σε  άλλες  χώρες.

Η προσέγγιση και η στρατηγική της γερμανικής διοίκησης κατά της 
Covid-19 μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

(1)  Χωρίς γενικό lockdown αλλά κοινωνική αποστασιοποίηση, 
αυτο-υπευθυνότητα και αυτοπροστασία,
(2)  Μια τεράστια στρατηγική δοκιμών και ένα αποτελεσματικό 
σύστημα εντοπισμού επαφών που περιλαμβάνει τη χρήση εργαλείων 
πληροφορικής,
(3)  Ένα lockdown που χρησιμοποιείται προσεκτικά για τη βιώσιμη 
μείωση του αριθμού των λοιμώξεων - προστασία των ηλικιωμένων και 
των ευάλωτων ομάδων,
(4)  Μια έννοια ανοσίας αγέλης μεταξύ των νέων, αφήνοντάς τους να 
συνεχίσουν να συναντιούνται, να εργάζονται και να κοινωνικοποιούνται
και
(5)  Εμπιστοσύνη στον πληθυσμό να ακολουθεί τις οδηγίες ασφαλείας
και να δείχνει αλληλεγγύη με την υπόσχεση επιστροφής στην κανονική 
ζωή.



   

Grčka - neočekivano čudo sa margine

Grčka je na početku pandemije korona virusa smatrana zemljom u 
kojoj bi se virus mogao brzo širiti. Ima veoma visok nivo gustine naselje-
nosti, visok nivo turizma i veliki broj starijeg stanovništva. Međutim, Grčka 
je uspela da efikasno kontroliše širenje koronavirusa bez izolacije i samo 
jedne smrti. Nakon izbijanja pandemije Covid-19 u Grčkoj (prvi slučaj po-
tvrđen je 26. februara 2020., a prvi smrtni slučaj 10. marta 2020.), grčke 
vlasti su uvele nacionalnu blokadu sa strožim merama koje su bile čak i 
strože od onih. u drugim zemljama EU i SAD. Pored toga, Grčka je vrlo 
rano započela pristup praćenju i pronalaženju (čak i pre smernica Evrop-
ske unije). Kao rezultat toga, Grčka je uspela da zadrži svoj procenat po-
zitivnih slučajeva na 0,5%, a procenat smrtnih slučajeva na 0,7%. Celoku-
pno upravljanje kriznim situacijama u Grčkoj je obavljeno na vreme, uz 
transparentnu komunikaciju prema javnosti, a sve vladine odluke i radnje 
su saopštavane kroz dnevne brifinge vladinih zvaničnika. U sklopu ovih 
brifinga i odgovorno medicinsko osoblje, a takođe su davali svoj dnevni 
brifing. Njihov glavni cilj je bio da grčku javnost obaveštavaju o tome šta 
se dešava i koji će biti sledeći koraci. Javni zdravstveni sistem Grčke je 
besplatan za sve građane i stalne stanovnike Grčke, pružajući primarnu i 
bolničku zaštitu za sve vrste bolesti.

Uspeh Grčke u borbi protiv Covid-19 može se pripisati:

(1)   Ranom odgovoru grčke vlade;
(2)   Rano zatvaranje (stroge mere) širom zemlje;
(3)   Rano praćenje i praćenje pristupa zdravstvenih službenika;
(4)   Besplatna zdravstvena zaštita za sve, i
(5)   Transparentna komunikacija vlade sa javnošću;

Povezivanje tačaka: ka održivoj budućnosti

Prvo, moramo u potpunosti prepoznati međusobne veze između 
zdravlja ljudi, životinja, biljaka i planete – životne sredine, biodiverziteta 
i klime iznad svega. Ali, drugo, rezultujuća politika „Jedno zdravlje“, za-
uzvrat, treba ne samo da bude operativno sprovedena, već i da bude 
prisno integrisana u širi i koherentni okvir politike, koji se posebno sastoji 
od ekonomske i finansijske, tehnološke, socijalne i međunarodne politike. 
Zatim artikulišemo predloženu novu strategiju u niz preporučenih akcija 
koje uključuju nacionalni, panevropski i globalni nivo. ― Mario Monti, 
predsednik Panevropske komisije za zdravlje i održivi razvoj

Glavni promašaji politike javnog zdravlja izvučeni kao zaključci iz ove 
tri studije slučaja uključuju neuspehe u zaštiti zdravstvenih radnika na pr-
voj liniji borbe, nestašice kritičnih medicinskih zaliha i opreme, nedovolj-
no testiranje i praćenje kontakata, ograničen kapacitet bolnica i jedinica 
intenzivne nege (ICU), sporo reagovanje od organa za javno zdravstvo, 
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Ελλάδα - απρόσμενο  θαύμα  από  το  περιθώριο

  Η  Ελλάδα, στην  αρχή  της  πανδημίας  του  κορωνοϊού, θεωρούνταν  χώρα
στην  οποία  ο  ιός  μπορούσε  να  εξαπλωθεί  γρήγορα. Έχει  πολύ  υψηλά
επίπεδα  πληθυσμιακής  πυκνότητας, υψηλό  επίπεδο  τουρισμού  και  μεγάλο
πληθυσμό  ηλικιωμένων. Ωστόσο, η  Ελλάδα  κατάφερε  να  ελέγξει
αποτελεσματικά  την  εξάπλωση  του  κορωνοϊού  χωρίς  κανένα lockdown και
μόνο  έναν  θάνατο. Μετά  το  ξέσπασμα  της  πανδημίας Covid-19 στην  Ελλάδα
(το  πρώτο  κρούσμα  επιβεβαιώθηκε  στις 26 Φεβρουαρίου 2020 και  ο  πρώτος
θάνατος  σημειώθηκε  στις 10 Μαρτίου 2020). σε  άλλες  χώρες  της  ΕΕ  και  στις
ΗΠΑ. Επιπλέον, η  Ελλάδα  ξεκίνησε  πολύ  νωρίς  μια  προσέγγιση
παρακολούθησης  και  παρακολούθησης (ακόμα  και  πριν  από  τις
κατευθυντήριες  γραμμές  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης). Ως  αποτέλεσμα, η
Ελλάδα  κατάφερε  να  διατηρήσει  το  ποσοστό  των  θετικών  κρουσμάτων  στο
0,5% και  το  ποσοστό  των  θανάτων  στο 0,7%. Όλη  η  διαχείριση  της  κρίσης
στην  Ελλάδα  έγινε  έγκαιρα, με  διαφανή  επικοινωνία  προς  το  κοινό, με  όλες
τις  κυβερνητικές  αποφάσεις  και  ενέργειες  να  κοινοποιούνται  μέσω
καθημερινών  ενημερώσεων  κυβερνητικών  στελεχών. Το  αρμόδιο  ιατρικό
προσωπικό  στο  πλαίσιο  αυτών  των  ενημερώσεων, ενώ  έδινε  και  την
καθημερινή  του  ενημέρωση. Κύριος  στόχος  τους  ήταν  να  κρατούν  ενήμερο
το  ελληνικό  κοινό  για  το  τι  συμβαίνει  και  ποια  θα  είναι  τα  επόμενα  βήματα. Το
δημόσιο  σύστημα  υγείας  της  Ελλάδας  είναι  δωρεάν  για  όλους  τους  πολίτες
και  τους  μόνιμους  κατοίκους  της  Ελλάδας, παρέχοντας  τόσο  πρωτοβάθμια
όσο  και  νοσοκομειακή  περίθαλψη  για  κάθε  είδους  ασθένειες.

Η  επιτυχία  της  Ελλάδας  κατά  της Covid-19 μπορεί  να  αποδοθεί σε:

(1)  Έγκαιρη  απάντηση  από  την  ελληνική  κυβέρνηση,
(2)  Πρόωρο lockdown (αυστηρά  μέτρα) σε  εθνικό  επίπεδο,
(3)  Προσέγγιση  έγκαιρης  παρακολούθησης  και  εντοπισμού  από
υγειονομικούς  λειτουργούς,
(4)  Δωρεάν  υγειονομική  περίθαλψη  για  όλους  και
(5)  Διαφανείς  επικοινωνίες  από  την  κυβέρνηση  προς  το  κοινό.

Συνδέοντας  τις  κουκκίδες: Προς  το  Βιώσιμο  Μέλλον

  Πρώτον, πρέπει  να  αναγνωρίσουμε  πλήρως  τις  διασυνδέσεις  μεταξύ  της
υγείας  των  ανθρώπων, των  ζώων, των  φυτών  και  του  πλανήτη  –  περιβάλλον, 
βιοποικιλότητα  και  κλίμα  πάνω  από  όλα. Όμως, δεύτερον, η  προκύπτουσα
πολιτική One Health, με  τη  σειρά  της, δεν  χρειάζεται  μόνο  να  εφαρμοστεί
επιχειρησιακά  αλλά  και  να  ενσωματωθεί  στενά  σε  ένα  ευρύτερο  και  συνεκτικό
πλαίσιο  πολιτικής, που  θα  περιλαμβάνει  ιδίως  οικονομικές  και
χρηματοοικονομικές, τεχνολογικές, κοινωνικές  και  διεθνείς  πολιτικές. Στη
συνέχεια, αρθρώνουμε  την  προτεινόμενη  νέα  στρατηγική  σε  μια  σειρά  από
προτεινόμενες  δράσεις  που  αφορούν  σε  εθνικό, πανευρωπαϊκό  και  παγκόσμιο
επίπεδο. —Mario Monti, Πρόεδρος  της  Πανευρωπαϊκής  Επιτροπής  για  την
Υγεία  και  τη  Βιώσιμη  Ανάπτυξη.

  Οι κύριες αποτυχίες της πολιτικής δημόσιας υγείας που εξάγονται ως 
συμπεράσματα από αυτές τις τρεις περιπτωσιολογικές μελέτες 
περιλαμβάνουν αποτυχίες στην προστασία των εργαζομένων υγείας πρώτης 
γραμμής, ελλείψεις κρίσιμων ιατρικών προμηθειών και εξοπλισμού,



neinformisanih kreatora politika i nedostatka poverenja javnosti. Štaviše, ako bolje pogleda-
mo zdravstvene sisteme u evropskim zemljama – mogli bismo da pratimo opšti pad karakte-
ristika javnog zdravlja u korist individualističkog sistema izolovanih ambulantnih vozila lekara 
opšte prakse koji je usredsređen na pacijente koji nisu u stanju da daju adekvatan odgovor 
na pandemiju. Nije ni čudo što Panevropska komisija za zdravlje i održivi razvoj, nezavisna 
i interdisciplinarna grupa lidera koju je sazvao dr Hans Henri P. Kluge, regionalni direktor 
SZO/Evropa, traži od svetskih lidera da preispitaju prioritete politike u svetlost pandemija. 
Rezime preporuka je uglavnom vezan za sedam ciljeva:

(1) implementacija pristupa „Jedno zdravlje“
(2) rešavanje nejednakosti
(3) inoviranje u partnerstvu
(4) ulaganje u zdravstvene sisteme
(5) stvaranje uslova za ulaganje u zdravstvo
(6) poboljšanje globalnog upravljanja zdravstvom, i
(7) negovanje panevropskog upravljanja zdravstvom.

Izvor: McKee M, ur (2021). Pronalaženje svetla u pandemiji: nova 
strategija za zdravlje i održivi razvoj—pregled argumenata. Kopen-
hagen: Regionalna kancelarija SZO za Evropu u ime Evropske op-
servatorije za zdravstvene sisteme i politike.

Prema rečima Marija Montija, predsednika Panevropske ko-
misije, svet „zahteva svest o povezanosti zdravlja ljudi, životinja i 
biljaka i njihovog uticaja na zoonoza u nastajanju; o vezama između 
klimatskih promena, biodiverziteta i zdravlja ljudi; i potrebe da se 
ožive i prošire naše nacionalne zdravstvene usluge”. Štaviše, javno 
zdravlje je konačno prepoznato kao „globalno javno dobro“ na 
najvišem političkom nivou, dok su Ujedinjene nacije (UN) pokre-
nule apel od 2 milijarde dolara za hitne fondove za borbu protiv 
COVID-19, u 51 zemlji širom Južne Amerike, Afrike, Bliskom istoku i 
Aziji. U svetlu ovoga, međunarodni odgovor — kao što je onaj koji 
koordiniše Svetska zdravstvena organizacija (SZO) — zahteva više 
od tehničke ekspertize; takođe zahteva političku volju, pametno 
vođstvo, direktno finansiranje zdravstvenog sistema, kao i dijalog 
i podršku vlada i OCD.

Pandemija koronavirusa iznela je na videlo mnoge istine, kao što je činjenica da čak ni 
napredne ekonomije nisu adekvatno opremljene da se suoče sa globalnim zdravstvenim 
hitnim situacijama. Dok krećemo u ovu novu deceniju, moramo da sagledamo i ponovo 
procenimo globalnu strategiju za javno zdravlje koja je održiva, inovativna i inkluzivna. Pa 
ipak, uprkos ovom očiglednom napretku ka pametnijem i efikasnijem globalnom javnom 
zdravlju, mnogi su zabrinuti da politika javnog zdravlja ostaje opasno fragmentirana suočena 
sa drugim globalnim pretnjama. Multilateralni napori usmereni na usporavanje ili zaustavlja-
nje širenja zaraznih bolesti još uvek nisu dovoljno jaki da izdrže navalu novih epidemija — ili 
čak pandemija. U nedostatku transnacionalne solidarnosti prema ranjivim zemljama i grupa-
ma ljudi opterećenih trajnom zdravstvenom krizom i bez međunarodnih finansijskih spora-
zuma koji podržavaju, trenutna globalna koncepcija javnog zdravlja možda neće adekvatno 
odgovoriti na buduće epidemije na globalnom nivou.
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ανεπαρκείς δοκιμές και ανίχνευση επαφών, περιορισμένη χωρητικότητα νοσοκομείων και 
μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), αργή απόκριση από τις αρχές δημόσιας υγείας, τους 
παραπληροφορημένους φορείς χάραξης πολιτικής και την έλλειψη εμπιστοσύνης του κοινού. 
Επιπλέον, εάν ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στις 
ευρωπαϊκές χώρες - θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε μια γενική πτώση στα χαρακτηριστικά της
δημόσιας υγείας προς όφελος ενός ατομικιστικού συστήματος με επίκεντρο τον ασθενή 
ασθενοφόρων απομονωμένων γενικών ιατρών που δεν μπορούν να δώσουν επαρκή απάντηση
στην πανδημία . Δεν είναι περίεργο που η Πανευρωπαϊκή Επιτροπή για την Υγεία και τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη, μια ανεξάρτητη και διεπιστημονική ομάδα ηγετών που συγκλήθηκε από τον 
Δρ. Hans Henri P. Kluge, τον Περιφερειακό Διευθυντή της ΠΟΥ/Ευρώπης, ζητά από τους 
παγκόσμιους ηγέτες να επανεξετάσουν τις προτεραιότητες πολιτικής στην φως των πανδημιών.
Η περίληψη των συστάσεων συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τους επτά στόχους:

(1)  εφαρμογή  του «One Health»
(2)  αντιμετώπιση  των  ανισοτήτων
(3)  καινοτομία  μέσω  συνεργασιών
(4)  επένδυση  σε  συστήματα  υγείας
(5)  δημιουργία  συνθηκών  για  επενδύσεις  στην  υγεία
(6)  βελτίωση  της  παγκόσμιας  διακυβέρνησης  της  υγείας  και
(7)  την  ενίσχυση  της  πανευρωπαϊκής  διακυβέρνησης  της  υγείας.

         
      
         
       
       
      
       
        
        
       
        
            
           
       
      
      
       
     

  Η  έξαρση  του  κορωνοϊού  έχει  φέρει  στο  φως  πολλές  αλήθειες,  όπως  το  γεγονός  ότι  ακόμη
και  οι  προηγμένες  οικονομίες  δεν  είναι  επαρκώς  εξοπλισμένες  για  να  αντιμετωπίσουν
παγκόσμιες  καταστάσεις  έκτακτης  ανάγκης  για  την  υγεία.  Καθώς  ξεκινάμε  αυτή  τη  νέα  δεκαετία,
πρέπει  να  κάνουμε  απολογισμό  και  να  επανεκτιμήσουμε  μια  παγκόσμια  στρατηγική  για  τη
δημόσια  υγεία  που  είναι  βιώσιμη,  καινοτόμος  και  χωρίς  αποκλεισμούς.  Και  όμως,  παρά  τη
φαινομενική  αυτή  πρόοδο  προς  μια  πιο  έξυπνη  και  αποτελεσματικότερη  παγκόσμια  δημόσια
υγεία,  πολλοί  ανησυχούν  ότι  η  πολιτική  για  τη  δημόσια  υγεία  παραμένει  επικίνδυνα
κατακερματισμένη  απέναντι  σε  άλλες  παγκόσμιες  απειλές.  Οι  πολυμερείς  προσπάθειες  που
στοχεύουν  στην  επιβράδυνση  ή  την  ανάσχεση  της  εξάπλωσης  των  μεταδοτικών  ασθενειών  δεν
είναι  ακόμη  αρκετά  ισχυρές  ώστε  να  αντέξουν  την  επίθεση  νέων  επιδημιών  —  ή  ακόμη  και
πανδημιών.  Ελλείψει  διακρατικής  αλληλεγγύης  προς  τις  ευάλωτες  χώρες  και  ομάδες  ανθρώπων
που  επιβαρύνονται  με  τις  μόνιμες  υγειονομικές  κρίσεις  και  χωρίς  διεθνείς  υποστηρικτικές
οικονομικές  συμφωνίες,  η  τρέχουσα  εγκόσμια  αντίληψη  για  τη  δημόσια  υγεία  μπορεί  να  μην
ανταποκριθεί  επαρκώς  σε  μελλοντικές  εστίες  σε  παγκόσμια  κλίμακα.

         
      
         
       
       
      
       
        
        
       
        
            
           
       
      
      
       
     

Πηγή: McKee M,  έκδοση  (2021).  Αντλώντας  φως  από  την  πανδημία:  μια  νέα
στρατηγική  για  την  υγεία  και  τη  βιώσιμη  ανάπτυξη  —  μια  ανασκόπηση  των
αποδεικτικών  στοιχείων.  Κοπεγχάγη:  Περιφερειακό  Γραφείο  της  ΠΟΥ  για  την
Ευρώπη  για  λογαριασμό  του  Ευρωπαϊκού  Παρατηρητηρίου  Συστημάτων  και
Πολιτικών  Υγείας.

  Σύμφωνα  με  τα  λόγια  του  Mario Monti,  Προέδρου  της
Πανευρωπαϊκής  Επιτροπής,  ο  κόσμος  «απαιτεί  επίγνωση  των
διασυνδέσεων  μεταξύ  της  υγείας  του  ανθρώπου,  των  ζώων  και  των
φυτών  και  των  επιπτώσεών  τους  στις  αναδυόμενες  ζωονοσογόνες
ασθένειες,  των  δεσμών  μεταξύ  της  κλιματικής  αλλαγής,  της
βιοποικιλότητας  και  της  ανθρώπινης  υγείας.  πρέπει  να
αναζωογονήσουμε  και  να  επεκτείνουμε  τις  εθνικές  μας  υπηρεσίες
υγείας».  Επιπλέον,  η  δημόσια  υγεία  αναγνωρίζεται  τελικά  ως  «ένα
παγκόσμιο  δημόσιο  αγαθό»  σε  υψηλότερο  πολιτικό  επίπεδο,  ενώ  τα
Ηνωμένα  Έθνη  (ΟΗΕ)  έκαναν  έκκληση  2  δισεκατομμυρίων  δολαρίων
για  κονδύλια  έκτακτης  ανάγκης  για  την  αντιμετώπιση  του  COVID-19,
σε  51  χώρες  σε  όλη  τη  Νότια  Αμερική,  την  Αφρική  ,  Μέση  Ανατολή
και  Ασία.  Υπό  το  πρίσμα  αυτό,  μια  διεθνής  απάντηση  —  όπως  αυτή
που  συντονίζεται  από  τον  Παγκόσμιο  Οργανισμό  Υγείας  (ΠΟΥ) —
απαιτεί  κάτι  περισσότερο  από  απλή  τεχνική  εμπειρογνωμοσύνη.
Απαιτεί  επίσης  πολιτική  προθυμία,  έξυπνη  ηγεσία,  άμεση
χρηματοδότηση  του  συστήματος  υγείας  και  διάλογο  και  υποστήριξη
από  τις  κυβερνήσεις  και  οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.



 

Postskriptum: Pismo od kuće o krizi Covid-19 u Srbiji

Međunarodna zajednica žestoko je kritikovala odgovor Srbije na pandemiju Co-
vid-19. Kao dugogodišnji aktivista za javno zdravlje, smatram da treba da ponudim iskren 
prikaz onoga što se dogodilo tokom ovog perioda. U to vreme sam radila u lokalnoj 
samoupravi u gradu Šapcu kao pomoćnica gradonačelnika za pitanja mladih.

Izbijanje pandemije korona virusa zateklo me je na završetku pregovora o sprovo-
đenju programa aktivne imunizacije protiv HPV bolesti na teritoriji Šapca, što je prvi ko-
rak Srbije ka nacionalnom programu imunizacije. Kad kažem „zateklo“, mislim na to da 
smo razgovarali o izazovima implementacije dok je sedište Airport City, poslovnog okru-
ga u Beogradu, naložilo hitno zatvaranje i evakuaciju, zbog potvrđenog nultog pacijenta 
u kompleksu zgrada. Slika ljudi koji napuštaju svoje stolove i užurbano izlaze delovala 
je kao scena iz The Walking Dead - potpuno distopijska i zastrašujuća. Ali sada mogu 
reći da me je to pripremilo na logiku nacionalnog odgovora na izazov javnog zdravlja. 
Ukratko: bilo je trenutno, bezobzirno i izazivalo je paniku. Ali pošto sam uverena u savete 
stručnjaka donosiocima odluka i njihovu sposobnost da jasno promišljaju kroz krize—sve 
sledeće pogrešne radnje protumačila sam kao pogrešno upravljanje krizom i pokušala 
sam da ih sumiram.

Srbija je imala odličnu osnovu da aktivno reaguje na krizu javnog zdravlja jer nacio-
nalni zdravstveni sistem čine:

(1) Univerzalna zdravstvena zaštita za sve;
(2) Zdravstvene politike koje oblikuju građani i zdravstveni radnici, a ne korpo-
racije, i
(3) Primarni nivo zdravstvene zaštite je osnovni i centralni deo sistema zdrav-
stvene zaštite. Obezbeđuju ga državni domovi zdravlja (PZZ) koji pokrivaju celu 
teritoriju Srbije.

Zdravstveni sistem Srbije je Bizmarkov model u kome su građani pokriveni od strane 
Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) koji radi i nadgleda zdravstvene 
usluge. Svrha ovog sistema je da svakom građaninu, bez obzira na status, omogući lak i 
jednak pristup sveobuhvatnim zdravstvenim uslugama. Uprkos toj nameri, 38% izdataka 
za zdravstvene usluge u Srbiji nije pokriveno planovima zdravstvenog osiguranja. 

Od prelaznih promena od jugoslovenskog socijalizma do savremenog balkanskog 
hibridnog kapitalizma, zdravstveni sistem nikada nije imao dovoljno sredstava da pravilno 
funkcioniše. Pandemija COVID-19 samo je doprinela postojećoj krizi. Zakazani parlamen-
tarni izbori 2020. — koji su bili planirani za 26. april — pogoršali su krizu proglašavanjem 
vanrednog stanja 15. marta, a zatim uvođenjem nerazumnih mera koje izazivaju paniku 
koje su bile suprotne savetima stručnjaka (potpuno zatvaranje, prevremeno zatvaranje 
škola, ukidanje nehitne medicinske intervencije...).

U Šapcu smo bili veoma proaktivni kada je reč o sprovođenju mera — pošto smo je-
dan od prvih gradova u Srbiji koji je dezinfikovao škole, obezbedili smo besplatne maske 
i dezinfekciona sredstva za sve građane i održavali sastanke na daljinu. Potrudili smo se 
da svi znaju šta treba da rade pružajući tačne informacije putem tradicionalnih medija i 
onlajn kanala. Angažovali smo komunalnu policiju, OCD i volontere da vredno rade kako 
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Υστερόγραφο:  Επιστολή  από  το  σπίτι  για  την  κρίση  λόγω
Covid-19  στη  Σερβία

  Η  απάντηση  της  Σερβίας  στην  πανδημία  Covid-19  επικρίθηκε  έντονα  από  τη  διεθνή
κοινότητα.  Ως  μακροχρόνιος  ακτιβιστής  δημόσιας  υγείας,  πιστεύω  ότι  πρέπει  να  προσφέρω
μια  ειλικρινή  απεικόνιση  του  τι  συνέβη  κατά  τη  διάρκεια  αυτής  της  περιόδου.  Εκείνη  την
εποχή,  εργάστηκα  για  την  τοπική  κυβέρνηση  στην  πόλη  Šabac  ως  Βοηθός  Δημάρχου  για
Υποθέσεις  Νεολαίας.

  Το  ξέσπασμα  της  πανδημίας  του  κορωνοϊού  με  βρήκε  στην  ολοκλήρωση  των
διαπραγματεύσεων  για  την  εφαρμογή  ενός  προγράμματος  ενεργού  εμβολιασμού  κατά  των
ασθενειών  που  σχετίζονται  με  τον  HPV  στην  επικράτεια  της  Šabac,  το  πρώτο  βήμα  της
Σερβίας  προς  ένα  εθνικό  πρόγραμμα  εμβολιασμού.  Όταν  λέω  «βρέθηκε»,  εννοώ  ότι
συζητούσαμε  τις  προκλήσεις  υλοποίησης  ενώ  τα  κεντρικά  γραφεία  της  Airport City,  της
επιχειρηματικής  περιοχής  στο  Βελιγράδι,  διέταξαν  το  κλείσιμο  έκτακτης  ανάγκης  και  την
εκκένωση,  λόγω  του  επιβεβαιωμένου  ασθενούς  μηδέν  στο  κτιριακό  συγκρότημα.  Η  εικόνα
των  ανθρώπων  που  εγκαταλείπουν  τα  τραπέζια  τους  και  βγαίνουν  με  πολλή  δουλειά  έμοιαζε
με  σκηνή  από  το  The Walking Dead --  εντελώς  δυστοπική  και  τρομακτική.  Αλλά  τώρα 
μπορώ να  πω  ότι  με  προετοίμασε  στη  λογική  μιας  εθνικής  απάντησης  σε  μια  πρόκληση  για 
τη δημόσια  υγεία.  Εν  ολίγοις:  ήταν  άμεση,  απρόσεκτη  και  προκαλούσε  πανικό.  Αλλά  επειδή
είμαι  σίγουρη  για  τις  συμβουλές  των  ειδικών  προς  τους  υπεύθυνους  λήψης  αποφάσεων  και
την  ικανότητά  τους  να  σκέφτονται  καθαρά  μέσα  από  κρίσεις  -  όλες  τις  παρακάτω 
λανθασμένες ενέργειες τις  ερμήνευσα  ως  λάθος  διαχείριση  κρίσεων  και  προσπάθησα  να  τις 
συνοψίσω.

Η  Σερβία  είχε  την  εξαιρετική  βάση  να  ανταποκριθεί  ενεργά  στην  κρίση  της  δημόσιας
υγείας  αφού  το  εθνικό  σύστημα  υγείας  αποτελείται  από:

(1)  Καθολική  κάλυψη  υγειονομικής  περίθαλψης  για  όλους,
(2)  Πολιτικές  υγείας  που  διαμορφώνονται  από  πολίτες  και  επαγγελματίες  υγείας,  όχι
από  εταιρείες  και
(3)  Το  πρωτογενές  επίπεδο  υγειονομικής  περίθαλψης  αποτελεί  θεμελιώδες  και
κεντρικό  μέρος  του  συστήματος  υγειονομικής  περίθαλψης.  Παρέχεται  από  κρατικά
κέντρα  πρωτοβάθμιας  υγείας  (PHC),  τα  οποία  καλύπτουν  ολόκληρη  την  επικράτεια  της
Σερβίας.

  Το  σύστημα  υγειονομικής  περίθαλψης  της  Σερβίας  είναι  ένα  μοντέλο  Bismarck  στο
οποίο  οι  πολίτες  καλύπτονται  από  το  Εθνικό  Ταμείο  Ασφάλισης  Υγείας  (HIF)  που  λειτουργεί
και  εποπτεύει  τις  υπηρεσίες  υγείας.  Σκοπός  αυτού  του  συστήματος  είναι  να  παρέχει  εύκολη
και  ισότιμη  πρόσβαση  σε  ολοκληρωμένες  υπηρεσίες  υγείας  για  κάθε  πολίτη  ανεξάρτητα  από
την  κατάστασή  του.  Παρά  την  πρόθεση  αυτή,  το  38%  των  δαπανών  για  υπηρεσίες
υγειονομικής  περίθαλψης  στη  Σερβία  δεν  καλύπτεται  από  τα  προγράμματα  ασφάλισης
υγείας.

  Πηγή: School Based HPV Vaccination Campaign in Serbia,  Μια  σύντομη  ενημέρωση
που  ετοιμάστηκε  για  το  Υπουργείο  Υγείας  της  Δημοκρατίας  της  Σερβίας  από  τους  J. Kasian,
R. Kaul, Y. Sun, B. Sutton, D.Tyagi  στο  McCourt School of Public Policy  στο  Πανεπιστήμιο
Georgetown  υπό  την  καθοδήγηση  του  J.L. Tobin  και  την  παροχή  συμβουλών  ειδικών  με  τους
M. Ratkovic et al.

  Από  τις  μεταβατικές  αλλαγές  από  τον  γιουγκοσλαβικό  σοσιαλισμό  στον  σύγχρονο
βαλκανικό  υβριδικό  καπιταλισμό,  το  σύστημα  υγείας  δεν  είχε  ποτέ  αρκετή  χρηματοδότηση
για  να  λειτουργήσει  σωστά.  Η  πανδημία  COVID-19  πρόσθεσε  μόνο  την  υπάρχουσα  κρίση.
Οι  προγραμματισμένες  βουλευτικές  εκλογές  του  2020 —οι  οποίες  είχαν  προγραμματιστεί  για
τις  26  Απριλίου—  επιδείνωσαν  την  κρίση  κηρύσσοντας  κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης  στις  15 
Μαρτίου  και  στη  συνέχεια  εισάγοντας  παράλογα  και  πανικόβλητα  μέτρα  που  ήταν  αντίθετα
με  τις  συμβουλές  των  ειδικών  (ολικό  lockdown,  πρόωρο  κλείσιμο  σχολείων,  ακύρωση  μη
επείγουσες  ιατρικές  παρεμβάσεις...).



bismo bili sigurni da svi znaju šta se dešava, tako da nije bilo kršenja pravila tokom dugih 
i iscrpljujućih karantina. Nemački model poverenja stanovništva da poštuje bezbedno-
sne smernice uz obećanje povratka normalnom životu pokazao se efikasnim u Šapcu. 
Nakon ukidanja vanrednog stanja, više od 300 kompanija i pojedinaca je nagrađeno što 
su nam pomogli da prebrodimo zdravstvenu krizu volontiranjem, doniranjem materijala 
i sredstava itd.

U međuvremenu, na nacionalnom nivou, rano uspostavljena svakodnevna komuni-
kacija sa građanima u prvim danima pandemije i potpuna izolacija delovala je kao da je 
dala rezultate, ali se ubrzo pretvara u izvor panike i neočekivanog očaja. Dnevne konfe-
rencije za štampu bile su izvor raznih diskusija – od ukupnog broja zaraženih i umrlih do 
nasumične mešavine preporuka (zatvaranje otvorenih pijaca na primer), formalnih odlu-
ka (zabrana kretanja, otvaranje dodatnih Covid domova zdravlja u školama ili hodnicima), 
direktne pretnje („očekujte italijanski scenario“, „postojeća groblja će biti nedovoljna“) i 
približne vinjete („Penzioneri će moći da prošetaju tri puta nedeljno“, od sledeće nedelje 
možda će penzioneri moći da idu u šetnju“, „Ukidamo dozvole za šetnju kućnih ljubimaca 
– šetajte ih u 17.15 i 15 časova“, „A papagaji? Hoćete i njih da šetate“).

U vreme uvođenja vanrednog stanja, osim što su određena ljudska prava suspen-
dovana, postojao je ogroman broj javnih slučajeva teških uskraćivanja osnovnih demo-
kratskih prava – hapšenja novinara i građana i tako dalje. Sve ovo je rezultiralo gubitkom 
poverenja u zdravstveni sistem i jačanjem antivakcinalnih, virusnih pokreta i rađanjem 
frakcije tzv. antimaskera. Nakon ukidanja vanrednog stanja 6. maja, u Srbiji su 21. juna 
održani parlamentarni izbori. Ubrzo nakon toga, zvaničnici su počeli da razgovaraju o po-
oštravanju mera — izbili su masovni protesti u glavnom gradu i nekoliko drugih gradova. 
Ljudi sa svih političkih strana stali su rame uz rame, jasno artikulišući svoj otpor samovolji 
i zloupotrebi vlasti kao da Covid-19 nikada nije postojao.

Prateći gore pomenute studije slučaja, pokušala bih da sumiram glavne tačke 
ovog epskog promašaja sistemskog odgovora:
(1) Zdravstvena zaštita je nedovoljno finansirana. Ukupni rashodi za zdravstvo 
u Srbiji čine samo 6,7 odsto BDP-a (u razvijenim zemljama se kreću od 9 do 12 
odsto), što je znatno niže od prosečnih rashoda u Evropi (8,8 odsto). Poslednjih 
godina vidimo trend smanjenja javne potrošnje na zdravstvenu zaštitu na svim 
nivoima. U 2019. javna potrošnja na zdravstvo smanjena je za skoro 6 odsto u 
odnosu na 2018. U budžetu za 2020. javna potrošnja na zdravstvo smanjena je 
za 7 odsto u odnosu na 2019. (10 milijardi dinara manje).
(2) Rano zatvaranje širom zemlje je kompromitovano. Iskustvo zemalja Zapad-
nog Balkana pokazuje da bi, u nedostatku potpune izolacije, sve mere za obuz-
davanje širenja epidemije bile potkopane. Produženo trajanje potpune bloka-
de, praćeno ukidanjem svih mera — uključujući i održane fudbalske utakmice 
— dovelo je u pitanje sve odluke vlade.
(3) Banalizacijom i zloupotrebom za obračun sa političkim protivnicima narušen 
je efikasan kanal komunikacije između medicinskih stručnjaka i građana.
(4) Netransparentna potrošnja. Javna sredstva su korišćena na netransparentan 
način, izazivajući široku nesigurnost i osećaj bespomoćnosti kod građana.
(5)	Neadekvatan sistem podataka. Nedostatak masovnog testiranja i efikasnog 
sistema za praćenje kontakata, uključujući korišćenje IT alata (nakon uvođe-
nja Covid-certificate sistema, Srbija se suočila sa jednim od najvećih kršenja 
GDPR-a, jer su svi zvanični podaci bili vidljivi svakom pojedincu koji je prove-
ravao sertifikat unutar dnevne aktivnosti - javni događaji, posete restoranima i 
tako dalje)
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ć
n

o
sT g

lo
ba

ln
o

g
 zd

r
a

v
lja

?

4140 Συνέχεια

Μ
Π
Ο
Ρ
Ο
Υ
Μ
Ε

 Ν
Α

 Π
Ε
Ρ
ΙΜ

Ε
Ν
Ο
Υ
Μ
Ε

 Ε
Ν
Α

 Β
ΙΩ

ΣΙ
Μ
Ο

 Μ
Ε
Λ
Λ
Ο
Ν

 Τ
Η
Σ 
Π
Α
ΓΚ

Ο
ΣΜ

ΙΑ
Σ 
Υ
ΓΕ

ΙΑ
Σ;

           
            

            
          

         
         

           
          

           
          
        

        
    

            
          

         
        

         
      

       
         

        
          

            
        
   

            
      
      
          
           
             
       
        
          
        
              

       
          

              
        
       
          
         
         
        
       
       

            
         
         
       
    
       

  Στη  Šabac,  ήμασταν  πολύ  προνοητικοί  όσον  αφορά  την  εφαρμογή  μέτρων—αφού
ήμασταν  μία  από  τις  πρώτες  πόλεις  στη  Σερβία  για  την  απολύμανση  των  σχολείων,
φροντίσαμε  να  παρέχουμε  δωρεάν  μάσκες  και  απολυμαντικά  για  όλους  τους  πολίτες  και
πραγματοποιήσαμε  τις  συναντήσεις  μας  εξ  αποστάσεως.  Φροντίσαμε  να  γνωρίζουν  όλοι  τι
να  κάνουν  παρέχοντας  ακριβείς  πληροφορίες  μέσω  κλασικών  και  διαδικτυακών  καναλιών.
Χρησιμοποιήσαμε  κοινοτική  αστυνομία, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών  και
εθελοντές  για  να  εργαστούμε  σκληρά  για να  βεβαιωθούμε  ότι  όλοι  γνώριζαν  τι  συνέβαινε,
ώστε  να  μην  υπάρξουν  παραβιάσεις κανόνων  κατά  τη  διάρκεια  μακρών  και  εξαντλητικών
lockdowns.  Το  γερμανικό  μοντέλο  της εμπιστοσύνης  στον  πληθυσμό  να  ακολουθήσει  τις
οδηγίες  ασφάλειας  με  την  υπόσχεση επιστροφής  στην  κανονική  ζωή  αποδείχθηκε
αποτελεσματικό  στη  Šabac.  Μετά  την  άρση  της κατάστασης  έκτακτης  ανάγκης,
περισσότερες  από  300  εταιρείες  και  ιδιώτες  τιμήθηκαν  που μας  βοήθησαν  να  ξεπεράσουμε
την  υγειονομική  κρίση  προσφέροντας  εθελοντισμό, δωρίζοντας  υλικό  και  κεφάλαια  κ.λπ.

  Εν  τω  μεταξύ,  σε  εθνικό  επίπεδο,  η  έγκαιρη  καθιερωμένη  καθημερινή  επικοινωνία  με
τους  πολίτες  τις  πρώτες  ημέρες  της  πανδημίας  και  του  ολοκληρωτικού  lockdown  φαινόταν 
να  λειτουργεί,  αλλά  σύντομα  έγινε  πηγή  πανικού  και  απροσδόκητης  απόγνωσης.  Οι
καθημερινές  συνεντεύξεις  Τύπου  αποτέλεσαν  πηγή  διαφόρων  συζητήσεων  -  από  τον
συνολικό  αριθμό  μολύνσεων  και  θανάτων  μέχρι  τυχαιοποιημένη  συγκέντρωση  συστάσεων
(κλείσιμο  ανοιχτών  αγορών  για  παράδειγμα),  επίσημες  αποφάσεις  (απαγόρευση
μετακινήσεων,  άνοιγμα  πρόσθετων  κέντρων  υγείας  Covid  σε  σχολεία  ή  αίθουσες),  άμεσες
απειλές  («να  περιμένετε  το  ιταλικό  σενάριο», «τα  υπάρχοντα  νεκροταφεία  θα  είναι
ανεπαρκή»)  και  κατά  προσέγγιση  χρονογραφήματα  («Οι  συνταξιούχοι  θα  μπορούν  να
κάνουν  βόλτα  τρεις  φορές  την  εβδομάδα»,  «Από  την  επόμενη  εβδομάδα,  ίσως  οι
συνταξιούχοι  να  μπορούν  να  πήγαινε  μια  βόλτα», «Αναιρούμε  τις  άδειες  για  τα  κατοικίδια
που  περπατούν  -  περπατήστε  τα  στις  5:15  και  στις  3  μ.μ.», «Και  οι  παπαγάλοι;  Θέλετε  να
τους  περπατήσετε  κι  εσείς»).

  Την  εποχή  της  επιβολής  της  κατάστασης  έκτακτης  ανάγκης,  εκτός  από  την  αναστολή
ορισμένων  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων,  υπήρξε  ένας  τεράστιος  αριθμός  δημοσίως
συζητούμενων  υποθέσεων  σοβαρών  στερήσεων  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  -  
συλλήψεις δημοσιογράφων  και  πολιτών  κ.λπ.  Όλα  αυτά  είχαν  ως  αποτέλεσμα  την  απώλεια  
της εμπιστοσύνης  στο  σύστημα  υγείας  και  την  ενίσχυση  των  κινημάτων  κατά  του  εμβολίου,  
της άρνησης  του  ιού  και  τη  γέννηση  του  κλάσματος  κατά  των  μασκών.  Μετά  την  κατάργηση  
της κατάστασης  έκτακτης  ανάγκης  στις  6  Μαΐου,  διεξήχθησαν  βουλευτικές  εκλογές  στη  
Σερβία στις  21  Ιουνίου.  Λίγο  αργότερα,  οι  αξιωματούχοι  άρχισαν  να  συζητούν  για  την  
επιδείνωση των  μέτρων  -  ξέσπασαν  μαζικές  διαδηλώσεις  στην  πρωτεύουσα  και  σε  πολλές  
άλλες  πόλεις. Άνθρωποι  από  όλες  τις  πολιτικές  πλευρές  στάθηκαν  δίπλα-δίπλα,  
διατυπώνοντας  ξεκάθαρα την  αντίστασή  τους  στην  αυθαιρεσία  και  την  κατάχρηση  εξουσίας  
σαν  να  μην  υπήρχε  ποτέ  ο Covid-19.

Ακολουθώντας  τις  προαναφερθείσες  περιπτωσιολογικές  μελέτες  θα  προσπαθήσω  να
συνοψίσω  τα  κύρια  σημεία  αυτής  της  επικής  αποτυχίας  της  απόκρισης  του
συστήματος:

(1)  Η  υγειονομική  περίθαλψη  υποχρηματοδοτείται.  Οι  συνολικές  δαπάνες  για  την
υγεία  στη  Σερβία  αντιπροσωπεύουν  μόνο  το  6,7  τοις  εκατό  του  ΑΕΠ  (στις
αναπτυγμένες  χώρες  κυμαίνεται  από  9  έως  12  τοις  εκατό),  το  οποίο  είναι  σημαντικά
χαμηλότερο  από  το  μέσο  όρο  των  δαπανών  στην  Ευρώπη  (8,8%).  Τα  τελευταία  χρόνια
παρατηρείται  μια  τάση  μείωσης  των  δημόσιων  δαπανών  για  την  υγειονομική
περίθαλψη  σε  όλα  τα  επίπεδα.  Το  2019,  οι  δημόσιες  δαπάνες  για  την  υγειονομική
περίθαλψη  μειώθηκαν  σχεδόν  κατά  6  τοις  εκατό  σε  σύγκριση  με  το  2018.  Στον
προϋπολογισμό  του  2020,  οι  δημόσιες  δαπάνες  για  την  υγειονομική  περίθαλψη
μειώθηκαν  κατά  7  τοις  εκατό  σε  σύγκριση  με  το  2019 (10  δισεκατομμύρια  δηνάρια
λιγότερο).
(2)  Το  πρόωρο  lockdown  σε  εθνικό  επίπεδο  διακυβεύτηκε.  Η  εμπειρία  των  χωρών
των  Δυτικών  Βαλκανίων  δείχνει  ότι,  ελλείψει  πλήρους  αποκλεισμού,  όλα  τα  μέτρα  για
τον  περιορισμό  της  εξάπλωσης  της  επιδημίας  θα  είχαν  υπονομευθεί.  Η  αυξημένη
διάρκεια  του  πλήρους  lockdown,  ακολουθούμενη  από  την  κατάργηση  όλων  των
μέτρων  -  συμπεριλαμβανομένων  των  αγώνων  ντέρμπι  ποδοσφαίρου  -  έθεσε
ερωτήματα  σχετικά  με  τη  λήψη  αποφάσεων  της  κυβέρνησης.



U poslednje dve godine, kombinacija privatizacije prirodnih resursa, netransparen-
tne privatizacije javnih institucija (Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi), dovela je do 
ekološke krize praćene masovnim blokadama i protestima u Srbiji. Talas epidemije Co-
vid-19 bio je na vrhuncu kada su se građani usprotivili politici zdravstvene zaštite koju 
su videli kao instrument kontrole. Ovi važni uvidi iz Srbije dovode nas do privremenog 
zaključka da moramo tražiti efikasne i efektivne politike interdisciplinarnog pristupa. Iako 
je Ministarstvo zdravlja pozdravilo inicijativu Panevropske komisije za zdravlje i održivi 
razvoj, nije bilo mera za preispitivanje prioriteta i politika, niti bilo kakvog vidljivog po-
boljšanja upravljanja javnim dobrima, kao što su zdravlje i životna sredina. Štaviše, pred-
ložena optimizacija zdravstvenog sistema u Srbiji, suprotno nadanjima, preporučuje sma-
njenje kapaciteta javnih zdravstvenih ustanova i svakako će izazvati još veće zdravstvene 
probleme u Srbiji. Ekološka kriza koja je u toku još nema zvanični epilog.
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(3)  Ένας αποτελεσματικός δίαυλος επικοινωνίας  μεταξύ  ειδικών  γιατρών  και  πολιτών
διαταράχθηκε  από  την  ευτελισμό  και  την  κατάχρηση  για  αναμέτρηση  με  πολιτικούς
αντιπάλους.
(4)  Αδιαφανείς  δαπάνες.  Τα  δημόσια  κονδύλια  έχουν  χρησιμοποιηθεί  με  αδιαφανή
τρόπο,  προκαλώντας  εκτεταμένη  αβεβαιότητα  και  αίσθημα  αδυναμίας  στους  πολίτες.
(5)  Ανεπαρκές  σύστημα  δεδομένων.  Έλλειψη  μαζικών  δοκιμών  και αποτελεσματικού  
συστήματος  ανίχνευσης  επαφών,  συμπεριλαμβανομένης  της χρήσης  εργαλείων  
πληροφορικής  (Μετά  την  εισαγωγή  του  συστήματος πιστοποιητικών  Covid,  η  Σερβία  
αντιμετώπισε  μια  από  τις  σημαντικότερες παραβιάσεις  του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Δεδομένων,  καθώς  όλα  τα  επίσημα  δεδομένα  ήταν  ορατά  σε  κάθε  άτομο
που  ελέγχει  το  πιστοποιητικό  για  τις  καθημερινές  δραστηριότητες  -  δημόσιες
εκδηλώσεις,  επισκέψεις  σε  εστιατόρια  και  ούτω  καθεξής).

  Τα  τελευταία  δύο  χρόνια,  ο  συνδυασμός  της  ιδιωτικοποίησης  των  φυσικών  πόρων,  της
αδιαφανούς  ιδιωτικοποίησης  των  δημόσιων  ιδρυμάτων  (Εθνικό  Ινστιτούτο  Διαχείρισης
Υδάτων),  οδήγησε  σε  οικολογική  κρίση  που  ακολουθήθηκε  από  μαζικούς  αποκλεισμούς  και
διαμαρτυρίες  στη  Σερβία.  Τα  κύματα  της  επιδημίας  Covid-19  ήταν  στο  αποκορύφωμά  τους
όταν  οι  πολίτες  αντιτάχθηκαν  στις  πολιτικές  υγειονομικής  περίθαλψης  που  θεωρούσαν
εργαλεία  ελέγχου.  Αυτές  οι  σημαντικές  γνώσεις  από  τη  Σερβία  μας  οδηγούν  στο  προσωρινό
συμπέρασμα  ότι  πρέπει  να  αναζητήσουμε  αποτελεσματικές  και  αποτελεσματικές  πολιτικές
μιας  διεπιστημονικής  προσέγγισης.  Παρόλο  που  το  Υπουργείο  Υγείας  χαιρέτισε  την
πρωτοβουλία  της  Πανευρωπαϊκής  Επιτροπής  για  την  Υγεία  και  τη  Βιώσιμη  Ανάπτυξη,  δεν
υπήρξαν  μέτρα  για  επανεξέταση  προτεραιοτήτων  και  πολιτικών,  ούτε  ορατή  βελτίωση  της
διαχείρισης  των  δημόσιων  αγαθών,  όπως  η  υγεία  και  το  περιβάλλον.  Επιπλέον,  η
προτεινόμενη  βελτιστοποίηση  του  συστήματος  υγειονομικής  περίθαλψης  στη  Σερβία,
αντίθετα  με  τις  ελπίδες,  συνιστά  τη  μείωση  των  ικανοτήτων  των  δημόσιων  ιδρυμάτων  υγείας
και  σίγουρα  θα  προκαλέσει  ακόμη  μεγαλύτερα  προβλήματα  υγείας  στη  Σερβία.  Η
συνεχιζόμενη  περιβαλλοντική  κρίση  δεν  έχει  ακόμη  επίσημο  επίλογο.



dobre priče - naraTivi 
ekološkog pokreTa na 

Balkanu

 

Žaklina Živković
Organizacija za političku 

ekologiju Polekol

Γ z
ašto je za dobre ideje ključna dobra priča? Sa 
tezom da je zaštita životne sredine važna tema 
koja treba da ujedini sve bi se načelno složila 
većina ljudi. Međutim, činjenica je da je ona u 

mnogim državama na marginama. Borba za životnu 
sredinu – vazduh, vodu i šume – u regionu inspirisala je 
mnoge, ali i postavila dobar put za različite aktere koji 
im govori na koje načine treba komunicirati probleme 
i mobilisati građane.

Progresivne snage na Balkanskom poluostrvu se 
decenijama bore za uspostavljanje demokratskih pro-
cedura i funkcionalnih institucija, kao osnovne pre-
duslove za dalji razvoj. Zaštita životne sredine kao javna 
politika je u javnom diskursu za sve to vreme lutala: od 
teško dostižnih standarda koje su uslov za članstvo u 
Evropskoj Uniji, do onih koje navodno koče reindus-
trijalizaciju kojom se krenulo u takozvani ekonomski 
oporavak zemalja. Ekologijom su se bavile malobrojne 
ekspertske nevladine organizacije i pojedinci, čije su 
ciljne grupe bile isključivo institucije, slabih kapaciteta i 
još manje političke volje da se situacija promeni na bol-
je. Zagovaranje širih zeleni vrednosti je bilo ograniče-
no na mali krug posvećenih aktivista, koji su imali sreću 
da sarađuju i uče od svojih saboraca iz zelenih snaga 
iz Zapadne Evrope sa malobrojnom publikom u svojim 
državama.  

Poslednjih nekoliko godina svedočimo velikom 
zelenom talasu na Balkanu. Počelo je kada se nekoliko 
desetina lokalnih inicijativa organizovalo prvenstveno 
na temi odbrane planinskih reka od štetnih projekata 
mini hidrocentrala. Ovi projekti, u teoriji obnovljvi iz-
bor energije, u praksi su značili smrt za vodna dobra 
koja znače život za lokalnu zajednicu – zaštitu prirode i 
obezbeđivanje vode za useve i druge potrebe. Po po-
dacima kampanje Save the Blue Heart of Europe, u re-
gionu je planirano čak više od 2.500 ovakvih projeka-
ta, što praktično znači ucevljenje mnogih vodotokova. 
Ova borba je jedna od prvih grassroot ekoloških borbi 
u ovom delu Evrope. Krenula je u selima Bosne i Her-
cegovine, Albanije, Makedonije i Srbije od ljudi koji 
su nju videli kao borbu za opstanak. Blokade lokalnih 
puteva, radne akcije vraćanja reka u svoja korita, fizički 
obračuni sa investitorima, privatnim obezbeđenjem i 
policijom, aktivna kampanja na društvenim mrežama, 
pravna i institucionalna borba, kao i protesti, protesti, 
protesti. Ove slike privukle su veliku pažnju i inspirisale 
mnoge na borbu.
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ΚΑΛΕΣ  ΙΣΤΟΡΙΕΣ  -  ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ  ΣΤΑ  ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Žaklina Živković
Οργανισμός Πολιτικής 
Οικολογίας Polekol

  Οι προοδευτικές δυνάμεις στη Βαλκανική Χερσόνησο
αγωνίζονται εδώ και δεκαετίες για να θεσπίσουν 
δημοκρατικές διαδικασίες και λειτουργικούς θεσμούς ως 
βασικές προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη. Η 
προστασία του περιβάλλοντος ως δημόσια πολιτική 
περιπλανιόταν στο δημόσιο διάλογο για όλο αυτό το 
διάστημα: από τα δύσκολα επιτεύξιμα πρότυπα που 
αποτελούν προϋπόθεση για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, έως εκείνες τις πολιτικές που υποτίθεται ότι 
εμποδίζουν την επανεκβιομηχάνιση που ξεκίνησε τη 
λεγόμενη οικονομική ανάκτηση. Η οικολογία ήταν ένα θέμα
για έναν μικρό αριθμό ειδικών μη κυβερνητικών 
οργανώσεων και ατόμων, των οποίων οι ομάδες στόχοι 
ήταν αποκλειστικά ιδρύματα, με αδύναμες ικανότητες και 
ακόμη λιγότερη πολιτική βούληση να αλλάξουν την 
κατάσταση προς το καλύτερο. Η υπεράσπιση ευρύτερων 
πράσινων αξιών περιοριζόταν σε έναν μικρό κύκλο 
αφοσιωμένων ακτιβιστών, οι οποίοι είχαν την τύχη να 
συνεργαστούν και να μάθουν από τους δυτικοευρωπαίους
συμπολεμιστές τους με ένα μικρό κοινό στις χώρες 
καταγωγής τους.

  Τα  τελευταία  χρόνια  πολλοί  έχουν  γίνει  μάρτυρες
ενός  μεγάλου  πράσινου  κύματος  στα  Βαλκάνια. Ξεκίνησε
όταν  οργανώθηκαν  πολλές  δεκάδες  τοπικές  πρωτοβουλίες
κυρίως  με  θέμα  την  άμυνα  των  ορεινών  ποταμών  από
επιβλαβή  έργα  μίνι  υδροηλεκτρικών  σταθμών. Αυτά  τα
έργα, θεωρητικά  οι  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας, 
σημαίνουν  στην  πράξη  θάνατο  για  τα  κοινά  νερά  που
σημαίνουν  ζωή  για  την  τοπική  κοινότητα - προστασία  της
φύσης  και  παροχή  νερού  για  καλλιέργειες  και  άλλες
ανάγκες. Σύμφωνα  με  την  εκστρατεία Save the Blue Heart 
of Europe, περισσότερα  από 2.500 τέτοια  έργα
σχεδιάζονται  στην  περιοχή, κάτι  που  πρακτικά  σημαίνει  το
τέλος  πολλών  σημαντικών  υδάτινων  ρευμάτων. Αυτός  ο
αγώνας  είναι  μια  από  τις  πρώτες  περιβαλλοντικές  μάχες
βάσης  σε  αυτό  το  μέρος  της  Ευρώπης. Ξεκίνησε  στα
χωριά  της  Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της  Αλβανίας, της 
Βόρειας  Μακεδονίας  και  της  Σερβίας  από  ανθρώπους  που
το  έβλεπαν  ως  αγώνα  επιβίωσης. Αποφράξεις  τοπικών
δρόμων, εργασιακές  δράσεις  για  την  επιστροφή  των
ποταμών  στις  κοίτες  τους, σωματικές  αντιπαραθέσεις  με
επενδυτές, ιδιωτική  ασφάλεια  και  αστυνομία, ενεργή
εκστρατεία  στα  κοινωνικά  δίκτυα, νομικός  και  θεσμικός
αγώνας, καθώς  και  διαμαρτυρίες, διαμαρτυρίες, 
διαμαρτυρίες. Αυτές  οι  εικόνες  τράβηξαν  πολλή  προσοχή
και  ενέπνευσαν  πολλούς  να  πολεμήσουν  στις  τοπικές  τους
κοινότητες.

να ενώνει όλους τους φορείς. Ωστόσο, γεγονός είναι ότι 
βρίσκεται στο περιθώριο σε πολλές χώρες. Ο αγώνας για 
το περιβάλλον - αέρα, νερό και δάση - στην περιοχή έχει 
εμπνεύσει πολλούς, αλλά και έχει χαράξει έναν καλό 
δρόμο για διάφορους παράγοντες σχετικά με τον τρόπο 
επικοινωνίας των ζητημάτων και την κινητοποίηση των 
πολιτών για την επίλυσή τους.

ιατί  είναι  σημαντική  μια  καλή  ιστορία  για  καλές  ιδέες; 
Οι  περισσότεροι  άνθρωποι  θα  συμφωνούσαν
καταρχήν  με  τη  θέση  ότι  η  προστασία  του
περιβάλλοντος  είναι  ένα  σημαντικό  θέμα  που πρέπει



Ekološki aktivizam se nije zaustavio na očuvanju vodnih dobara. Uporna i autentična 
borba se brzo proširila na druge nagomilane ekološke probleme kao što je narastajuće 
zagađenje vazduha. Energetski sistemi svih ovih država u velikom delu zasnovani su na 
fosilnim gorivima, a vrlo malo je urađeno na modernizaciji termoenergetskih objekata, 
ugrađivanja filtera i slično. Industrijska postrojenja su takođe zastarela, a nova se razvijaju 
van standarda jer ne postoji sankcija. Energetsko siromaštvo je u ogromnom porastu, 
čak tri četvrtine stanovništva Srbije ima problem da plati račune za komunalne usluge. Iz 
tog razloga se čak i za grejanje koristi ugalj, drvo i ostali energenti jako lošeg kvaliteta. 
Sve ovo, uz smanjenje zelenila i neplanske urbanizacije, rezultovalo je rekordnim vred-
nostima zagađujućih materija u vazduhu. Vazduh su svi mogli da vide i osete, međutim 
zbog nedostatka zvaničnih podataka nije bilo moguće dokazati ga na papiru. Organi-
zacije civilnog društva razvile su mrežu građanskog merenja, sa jednostavnim uređajima 
i obukom, svako je mogao da izmeri zagađenje u svojoj okolini. Povezivajući se u online 
mrežu i kreiranjem aplikacija za telefone, vrlo brzo se došlo do trendova i postojao je 
realan osnov za mobilizaciju. Usledili su protesti, tribine i inicijative da se stanovništvo 
prvo obavesti od strane institucija koliko je zagađenje i šta su uzroci, a onda i da se na 
njega reaguje.

U nacionalnim parkovima kao i na gradskim zelenim površinama prisutna je borba 
za očuvanje šuma. Tužna realnost je da priroda nije prepoznata kao javno dobro, pa 
onda i ne čudi paradoks da se finansiranje njenog takozvanog očuvanja obezbeđuje 
uništavanjem iste. Seča šuma i prodaja drvne građe osnova je finansiranja službi koje 
čuvaju nacionalne parkove. Oni se dodatno uništavaju privatizacijom i urbanizacijom u 
turističke i druge svrhe. Protiv ovoga su ustali lokalni aktivisti, planinari i drugi ljubitelji 
prirode. Šume u gradovima su napadnute neplanskim širenjem i urbanizacijom koja ne 
uzima u obzir, ne samo životnu sredinu, već i zdravlje i kvalitet života stanovništva u njima. 
Organizacije i inicijative organizovale su radne akcije sadnje na prostorima planiranim za 
gradnju, borile se protiv seče, podnosile krivične prijave, blokirale radove.

Vrlo brzo ove borbe od lokalnih, dobile su nacionalni i regionalni karakter. Više od 
70 organizacija i inicijativa udružilo se u Srbiji tokom 2021. godine u Ekološki ustanak tako 
što su zajednički, u demokratskom procesu napisali i usvojili 13 zahteva – jednu vrstu 
ekološkog manifesta - upućenu nacionalnim vlastima. „Ekologija više neće biti ukras na 
reveru, već osnova svih drugih politika i razvoja“ citat je iz ovog dokumenta. Takođe, na 
regionalnom nivou formirana je grupa Odbranimo r(ij)eke Balkana, sa organizacijama 
iz Srbije, Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Kosova. Ova mreža je sebi za cilj 
postavila odbranu reka od štetnih projekata kao što su mini hidroelektrane, ali i odbranu 
i očuvanje vodnih dobara od narastajućeg zagađenja, preterane eksploatacije i privat-
izacije. Za njih voda je prirodno dobro koje se mora čuvati i ostati u javnom vlasništvu.

Šta može da se nauči iz ovih borbi kada pričamo o dobrim pričama? Važno je ana-
lizirati koje su to ključne poruke koje su bile osnova narativa ovih borbi, jer su one deo 
uspeha i mogu biti inspiracija za dalje zelene borbe.

Prva i najvažnija poruka ekoloških borbi jeste – „ne dam(o)“. Ovaj narativ je građen 
na snažnom osećaju pripadnosti lokalnoj zajednici i odbrane onog što se percipira kao 
jedino što je preostalo i za šta je vredno boriti se a to su voda, vazduh, šume i zemlja. Ono 
što je nekadašnja predsednica Saveta za borbu protiv korupcije Srbije Jelisaveta Vasilić 
sjajno identifikovala, jeste paralela komodifikacije prirodnih dobara sa privatizacijom 
ekonomije. Proces transformacije ekonomije iz planske u tržišnu desetak godina ranije, 
obeležen je korupcijom i drugim kriminalnim radnjama a rezultovao je gubitkom deset-
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  Ο περιβαλλοντικός ακτιβισμός δεν έχει σταματήσει στη διατήρηση του νερού. Ο επίμονος
και αυθεντικός αγώνας γρήγορα εξαπλώθηκε σε άλλα συσσωρευμένα περιβαλλοντικά 
προβλήματα, όπως η αυξανόμενη ατμοσφαιρική ρύπανση. Τα ενεργειακά συστήματα όλων 
των χωρών μας βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα ορυκτά καύσιμα και πολύ λίγα (ή καθόλου) 
έχουν γίνει για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων θερμικής ενέργειας, την εγκατάσταση 
φίλτρων και τη σταδιακή κατάργηση. Οι βιομηχανικές μονάδες είναι επίσης απαρχαιωμένες, 
αναπτύσσονται νέες εκτός των προτύπων γιατί δεν υπάρχει καμία κύρωση. Η ενεργειακή 
φτώχεια αυξάνεται, με τα τρία τέταρτα του πληθυσμού της Σερβίας να δυσκολεύονται να 
πληρώσουν τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας. Για το λόγο αυτό, ακόμη και άνθρακας, ξύλο
και άλλες πηγές ενέργειας πολύ κακής ποιότητας χρησιμοποιούνται για θέρμανση. Όλα αυτά, 
μαζί με τη μείωση του πρασίνου και την απρογραμμάτιστη αστικοποίηση, είχαν ως 
αποτέλεσμα τιμές ρεκόρ ατμοσφαιρικών ρύπων. Ο καθένας μπορούσε να δει και να αισθανθεί
τον αέρα, αλλά λόγω έλλειψης επίσημων στοιχείων, δεν ήταν δυνατό να αποδειχθεί στα 
χαρτιά. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν αναπτύξει ένα δίκτυο μέτρησης του 
πολίτη, με απλές συσκευές και εκπαίδευση, ο καθένας θα μπορούσε να μετρήσει τη ρύπανση 
στο περιβάλλον του. Με τη σύνδεση στο διαδικτυακό δίκτυο και τη δημιουργία εφαρμογών για 
τηλέφωνα, οι τάσεις ήρθαν πολύ γρήγορα και υπήρχε μια ρεαλιστική βάση για κινητοποίηση. 
Διαμαρτυρίες, κερκίδες και πρωτοβουλίες απαιτούσαν πρώτα να ενημερωθούν από τους 
θεσμούς για το πόσο υψηλή είναι η ρύπανση και μετά ποια είναι τα αίτια και τελικά να 
αντιδράσουν για να την αποτρέψουν.

  Στα εθνικά πάρκα αλλά και στις αστικές περιοχές πρασίνου γίνεται αγώνας για τη 
διατήρηση των δασών. Η θλιβερή πραγματικότητα είναι ότι η φύση δεν αναγνωρίζεται ως 
δημόσιο αγαθό, επομένως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η χρηματοδότηση της 
λεγόμενης διατήρησής της παρέχεται με την καταστροφή της. Η αποψίλωση των δασών και οι
πωλήσεις ξυλείας αποτελούν τη βάση για τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών που φρουρούν 
τα εθνικά πάρκα. Καταστρέφονται περαιτέρω από την ιδιωτικοποίηση και την αστικοποίηση 
για τουριστικούς και άλλους σκοπούς. Τοπικοί ακτιβιστές, ορειβάτες και άλλοι λάτρεις της 
φύσης έχουν ξεσηκωθεί εναντίον αυτού. Τα δάση στις πόλεις δέχονται επίθεση από 
απρογραμμάτιστη επέκταση και αστικοποίηση που δεν λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το 
περιβάλλον, αλλά και την υγεία και την ποιότητα ζωής του πληθυσμού σε αυτά. Οργανώσεις 
και πρωτοβουλίες οργάνωσαν φυτευτικές δράσεις στις προβλεπόμενες προς ανέγερση 
περιοχές, πάλεψαν την υλοτομία, υπέβαλαν ποινικές διώξεις, μπλόκαραν τις εργασίες.

  Άμεσα  οι  αγώνες  αυτοί, από  τους  τοπικούς, απέκτησαν  εθνικό  και  περιφερειακό
χαρακτήρα. Περισσότεροι  από 70 οργανισμοί  και  πρωτοβουλίες  σε  όλο  τον  κόσμο  ενώθηκαν
στην  Περιβαλλοντική  Εξέγερση  το 2021 γράφοντας  από  κοινού  και  υιοθετώντας 13 αιτήματα - 
ένα  είδος  περιβαλλοντικού  μανιφέστου - που  απευθύνονται  στις  εθνικές  αρχές  σε  μια
δημοκρατική  διαδικασία. «Η  οικολογία  δεν  θα  είναι  πλέον  ένα  στολίδι  στο  πέτο, αλλά  η  βάση
όλων  των  άλλων  πολιτικών  και  ανάπτυξης», είναι  το  απόσπασμα  από  αυτό  το  έγγραφο. 
Επίσης, σε  περιφερειακό  επίπεδο, δημιουργήθηκε  η  ομάδα Defend the Rivers of Balkans, με
φορείς  από  τη  Σερβία, την  Αλβανία, το  Μαυροβούνιο, τη  Βοσνία-Ερζεγοβίνη  και  το
Κοσσυφοπέδιο. Αυτό  το  δίκτυο  έχει  θέσει  ως  στόχο  την  υπεράσπιση  των  ποταμών  από
επιβλαβή  έργα  όπως  οι  μίνι  υδροηλεκτρικοί  σταθμοί, αλλά  και  η  προστασία  και  η  διατήρηση
των  κοινών  υδάτων  από  την  αυξανόμενη  ρύπανση, την  υπερβολική  εκμετάλλευση  και  τις
ιδιωτικοποιήσεις. Για  αυτούς, το  νερό  είναι  ένα  φυσικό  αγαθό  που  πρέπει  να  διατηρηθεί  και  να
παραμείνει  στο  δημόσιο  κτήμα.

  Τι  μπορούμε  να  μάθουμε  από  αυτούς  τους  καβγάδες  όταν  μιλάμε  για  καλές  ιστορίες; 
Είναι  σημαντικό  να  αναλύσουμε  ποια  είναι  τα  βασικά  μηνύματα  που  αποτέλεσαν  τη  βάση  της
αφήγησης  αυτών  των  αγώνων, γιατί  αποτελούν  μέρος  της  επιτυχίας  και  μπορούν  να
αποτελέσουν  έμπνευση  για  περαιτέρω  πράσινο  ακτιβισμό.

  Το  πρώτο  και  πιο  σημαντικό  μήνυμα  των  περιβαλλοντικών  αγώνων  είναι - «Δεν
υποχωρώ». Αυτή  η  αφήγηση  βασίζεται  σε  μια  ισχυρή  αίσθηση  του  ανήκειν  στην  τοπική
κοινωνία  και  υπερασπίζεται  αυτό  που  θεωρείται  το  μόνο  πράγμα  που  έχει  απομείνει  και  αυτό
για  το  οποίο  αξίζει  να  παλέψεις, δηλαδή  το  νερό, τον  αέρα, τα  δάση  και  τη  γη. Αυτό  που  η 
πρώην  πρόεδρος  του  Συμβουλίου  Καταπολέμησης  της  Διαφθοράς  της  Κυβέρνησης  της
Δημοκρατίας  της  Σερβίας, Jelisaveta Vasilić, προσδιόρισε  έξοχα, είναι  ο  παραλληλισμός



ina hiljada radnih mesta I rasprodajom javne imovine. Nakon ove rasprodaje, na red su 
došla prirodna dobra. Poruka da ne damo, obeležava crvenu liniju iza koje se ne ide, 
spremni smo na sve da odbranimo svoje. Aktivisti često dele lične priče – to je reka na 
kojoj sam proplivao, na kojoj sam proveo najlepše trenutke svog života i zato je branim. 
Šira publika se sa tom pričom identifikuje jer smo svi mi izgubili dosta i napravili velike 
kompromise. Taj trenutak da je dosta, da se sada stavlja tačka i brani se po svaku cenu svi 
priželjkujemo. „Odjebite od naših reka“ ili „Marš sa Drine“ nisu samo proste psovka, već 
poklič odbrane i poziv na akciju.

Ovaj narativ je aktiviste spontano vodio do drugog – „preko vode do slobode“. 
Jedan od najpoznatijih citata aktivista koji su se borili za reke na Staroj planini jeste govor 
Aleksandra Panića u selu Pakleštica 2018. godine. Govoreći o investitorima u mini hi-
droelektrane i institucijama koji te projekte subvencionišu on kaže: „Oni misle da nose 
kravate oko svojih vratova. To nisu kravate, to su lanci ropstva. To ropstvo se zove profit 
po svaku cenu. U najboljem slučaju, to ropstvo je neznanje i nezainteresovanost“. Snažan 
motiv oslobađanja svih stega korupcije ali i kapitalizma, vrlo se lepo oslikava u borbi za 
životnu sredinu. Ekološki aktivisti kroz svoja nastojanja ukazuju na kršenje zakona i nepos-
tojanje sistema zaštite. Takođe, oni često ukazuju na nejednak pristup javnim i prirodnim 
dobrima i komodifikaciju istih. Motiv slobode, često se vezuje za socijalnu pravdu gde se 
ukazuje na već obespravljeno ruralno stanovništvo ili radništvo koje je izgubilo sve a sada 
mu se oduzima voda ili vazduh. “Društvo koje ćuti dok mu se otimaju reke, nije društvo 
već gomila saučesnika” - poruka je jednog od aktivista.

Treći jak motiv u ekološkom aktivizmu jeste solidarnost i jedinstvo oslikan u sloganu 
„ko vodu brani, na dobroj je strani“.  Inicijative i organizacije se u borbi za životnu sred-
inu konstantno povezuju i podržavaju u međusobnim nastojanjima Iako postoji snažan 
osećaj vlasništva nad pojedinim borbama, bilo da je to teritorijalno ili tematski, u kriznim 
situacijama ili ključnim momentima te ograde se ostavljaju po strani i pruža se javna po-
drška. To ide od deljenja materijala na društvenim mrežama, masovnog slanja dopisa, 
primedbi i žalbi institucijama, do prisustva na protestima ili blokadama. “U ovoj borbi 
nije važno da li si star ili mlad, strejt ili gej, levo ili desno - kada ti dođu po reku, svi smo 
zajedno”.

Ovi narativi su autentični i nisu rezultat velikog promišljanja, već su odgovor na real-
nu urgenciju i iskrena osećanja koja dele ugroženi pojedinci. Puni simbolike i životnosti, 
oni treba da inspirišu druge u borbi za zelene vrednosti, ali i šire - za bolje društvo za sve. 
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μεταξύ της εμπορευματοποίησης των φυσικών πόρων και της ιδιωτικοποίησης της οικονομίας.
Η διαδικασία μετατροπής της οικονομίας από προγραμματισμένη στην αγορά δέκα χρόνια 
νωρίτερα αποδεικνύεται από τη διαφθορά και άλλες εγκληματικές ενέργειες, με αποτέλεσμα 
την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας και την πώληση δημόσιων αγαθών και 
περιουσιών. Μετά από αυτή τη διαδικασία, ήρθε η σειρά των φυσικών αγαθών να πωληθούν. 
Το μήνυμα να μην υποχωρήσουμε, σηματοδοτεί την κόκκινη γραμμή πίσω από την οποία δεν 
πάμε, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα πάντα για να υπερασπιστούμε τους δικούς μας. Οι 
ακτιβιστές συχνά μοιράζονται προσωπικές ιστορίες - αυτό είναι το ποτάμι στο οποίο 
κολυμπούσα ως παιδί, στο οποίο πέρασα τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μου και γι' αυτό 
το υπερασπίζομαι. Το ευρύτερο κοινό ταυτίζεται με αυτή την ιστορία γιατί όλοι χάσαμε πολλά 
και κάναμε μεγάλους συμβιβασμούς. Όλοι ευχόμαστε να είναι αρκετή εκείνη η στιγμή, να 
βάλουμε ένα τέλος και να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας πάση θυσία. Το "Fuck off our 
rivers" ή το "March off from the Drina" δεν είναι απλώς απλές βρισιές, αλλά μια κραυγή 
άμυνας και μια έκκληση για δράση.

  Αυτή  η  αφήγηση  οδήγησε  αυθόρμητα  τους  ακτιβιστές  σε  μια  άλλη - «μέσω  του  νερού
στην  ελευθερία». Ένα  από  τα  πιο  διάσημα  αποφθέγματα  ακτιβιστών  που  πολέμησαν  για  τα
ποτάμια  στο Stara Planina είναι  η  ομιλία  του Aleksandar Panić στο  χωριό Pakleštica το 2018. 
Μιλώντας  για  επενδυτές  σε  μίνι  υδροηλεκτρικούς  σταθμούς  και  ιδρύματα  που  επιδοτούν  αυτά
τα  έργα, είπε: Νομίζουν  ότι  φορούν  γραβάτες  στο  λαιμό  τους. Αυτά  δεν  είναι  γραβάτες, είναι
αλυσίδες  σκλαβιάς. Αυτή  η  σκλαβιά  ονομάζεται  κέρδος  με  κάθε  κόστος. Στην  καλύτερη
περίπτωση, αυτή  η  σκλαβιά  είναι  άγνοια  και  αδιαφορία. «Το  ισχυρό  κίνητρο  για  την
καταπολέμηση  όλων  των  περιορισμών  της  διαφθοράς, αλλά  και  του  καπιταλισμού, 
αντανακλάται  πολύ  όμορφα  στον  αγώνα  για  το  περιβάλλον. Μέσα  από  τις  προσπάθειές  τους, 
περιβαλλοντικοί  ακτιβιστές  επισημαίνουν  παραβιάσεις  του  νόμου  και  την  έλλειψη  συστήματος
προστασίας. Επίσης, συχνά  επισημαίνουν  την  άνιση  πρόσβαση  και  εμπορευματοποίηση
δημόσιων  και  φυσικών  αγαθών. Το  κίνητρο  της  ελευθερίας  συνδέεται  συχνά  με  την  κοινωνική
δικαιοσύνη, η  οποία  αναφέρεται  στον  ήδη  αποζημιωμένο  αγροτικό  πληθυσμό  ή  στους
εργαζόμενους  που  έχουν  χάσει  τα  πάντα  και  τώρα  στερούνται  καθαρού  νερού  ή  αέρα. «Μια
κοινωνία  που  σιωπά  την  ώρα  που  της  αφαιρούνται  τα  ποτάμια  δεν  είναι  κοινωνία  αλλά  ένα
σωρό  συνένοχοι» είναι  το  μήνυμα  ενός  εκ  των  ακτιβιστών.

  Το  τρίτο  ισχυρό  κίνητρο  στον  περιβαλλοντικό  ακτιβισμό  είναι  η  αλληλεγγύη  και  η  ενότητα
που  απεικονίζεται  στο  σύνθημα  «όποιος υπερασπίζεται το νερό, είναι στην καλή 
πλευρά». Πρωτοβουλίες  και  οργανισμοί  στον  αγώνα  για  το  περιβάλλον  συνδέονται  συνεχώς
και  υποστηρίζονται  σε  αμοιβαίες  προσπάθειες. Αν  και  υπάρχει  ισχυρή  αίσθηση  ιδιοκτησίας  σε
ορισμένους  αγώνες, είτε  εδαφικούς  είτε  θεματικούς, σε  καταστάσεις  κρίσης  ή  καίριες  στιγμές  οι
άνθρωποι  ενώνονται. Αυτό  κυμαίνεται  από  την  κοινή  χρήση  υλικού  στα  κοινωνικά  δίκτυα, την
αποστολή  μαζικών  επιστολών, παρατηρήσεων  και  καταγγελιών  σε  ιδρύματα, έως  τη
συμμετοχή  σε  διαδηλώσεις  ή  αποκλεισμούς. «Σε  αυτόν  τον  αγώνα, δεν  έχει  σημασία  αν  είσαι
μεγάλος  ή  νέος, στρέιτ  ή  ομοφυλόφιλος, αριστερός  ή  δεξιός - όταν  έρχονται  να  μας  κλέψουν  το
ποτάμι, είμαστε  όλοι  μαζί».

  Αυτές  οι  αφηγήσεις  είναι  αυθεντικές  και  δεν  είναι  αποτέλεσμα  μεγάλου  στοχασμού, αλλά
είναι  μια  απάντηση  στην  πραγματική  επείγουσα  ανάγκη  και  στα  ειλικρινή  συναισθήματα  που
μοιράζονται  τα  ευάλωτα  άτομα. Γεμάτα  συμβολισμούς  και  ζωντάνια, θα  πρέπει  να
εμπνεύσουν  άλλους  στον  αγώνα  για  πράσινες  αξίες, αλλά  και  ευρύτερα - για  μια  καλύτερη
κοινωνία  για  όλους.



 

 

z
elene ideje ponosno uključuju jednakost, antirasi-
zam i antifašizam, međutim kontekst u kojem se to 
može manifestovati nije isti u svakom uglu Evrope. 
Raznolikost na Balkanu može se meriti desetinama 

etničkih grupa u manje od deset zemalja. Ipak, sistems-
ki tretman jednog od njih je nesumnjiv pokazatelj stanja 
u društvu. Poznati kao uvek prisutna nacionalna manjina 
koja nema domovinu ili matičnu državu među evropskim 
državama i šire, Romi se ne mogu osloniti na diplomatske 
odnose ili bilo kakvu državnost koja se zalaže za „naš cilj“. Isti 
ceo milenijum, ostavljeni smo da se branimo od beskrajnog 
debelog kraja rasizma ili anticiganizma.

Romska zajednica je najveća etnička manjina u Evropi, 
u kojoj živi više od 12 miliona Roma. Mi smo ljudi sa veo-
ma bogatom kulturom, umetnošću, vrednostima i najmlađa 
smo i najbrže rastuća zajednica sa visokim potencijalom i 
rešenošću da pravimo pozitivne društvene promene i us-
pehe.

Pored mučne istorije i svih prilika, Romi su uvek vredno 
radili, trudili se da budu aktivni članovi društva i čak donosili 
nove tehnologije i umetnost u Evropu.

1000 godina otkako su Romi napustili Indiju i stigli na 
evropski kontinent, u duhu slobode i mira i sa nadom da će 
pristojno živeti i koegzistirati u slobodnoj i bezbednoj zem-
lji. Bežeći od nasilja, Romi su se nadali drugačijem i boljem 
mestu za sebe i budućnost svoje dece.

Nažalost, od tada je krenulo na suprotan način. Naši 
preci su se suočili sa isključenošću i nasiljem od samog poč-
etka svog dolaska, gde je čak i naš životni stil zajednice bio 
zabranjen. Hiljadu godina kasnije, čini se da su mnoge stvari 
poboljšane za Rome u Evropi, ali s druge strane, čini se da 
mnoge stvari ostaju u statusu quo.

Posle mnogo vekova, u dvadesetom veku, organizo-
van je i održan prvi romski kongres u blizini Londona, 1971. 
Tom kongresu je prisustvovalo 23 predstavnika iz različitih 
zemalja koji su imali zajednički dogovor i potvrdili sledeće 
fundamentalne odluke: zastava - plava- zelena sa crvenom 
16 čakrom; himna - Gelem, gelem; i naziv – Rom/Roma. Ovaj 
događaj je bio ključni deo priče za Rome jer je pokrenuo 
evoluciju novih romskih institucija, osnivanje romskih orga-
nizacija sa težnjama za većom političkom promenom statusa 
Roma. Danas, 50   godina kasnije, možemo sa ponosom da 
obeležimo da smo izrasli u mnogo jaču i politički napredniju 
zajednicu koja podiže svoj kolektivni glas više nego ikada 
ranije.

Selvije Mustafi
 Transnacionalni romski pokret, 

Severna Makedonija

priča o romskoj 
zajednici na Balkanu
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ι πράσινες ιδέες περιλαμβάνουν περίφημα την 
ισότητα, τον αντιρατσισμό και τον αντιφασισμό, 
ωστόσο το πλαίσιο στο οποίο μπορεί να εκδηλωθεί
δεν είναι το ίδιο σε κάθε γωνιά της Ευρώπης.

  Η  ποικιλομορφία  στα  Βαλκάνια  μπορεί  να  μετρηθεί  
από  τις δεκάδες  εθνοτικές  ομάδες  σε  λιγότερες  από  δέκα  
χώρες. Ωστόσο, η  συστημική  αντιμετώπιση  ενός  από  αυτά  
είναι  ένας αναμφισβήτητος  δείκτης  για  την  κατάσταση  της  
κοινωνίας. Γνωστό  ότι  είναι  μια  διαρκώς  παρούσα  εθνική  
μειονότητα  που δεν  έχει  πατρίδα  ή  πατρίδα  μεταξύ  των  
ευρωπαϊκών  κρατών και  πέραν  αυτής, οι  Ρομά  δεν  μπορούν  
να  βασιστούν  στις διπλωματικές  σχέσεις  ή  σε  οποιοδήποτε  
κράτος  που υποστηρίζει  την «υπόθεση  μας». Το  ίδιο  για  
ολόκληρη  τη χιλιετία, αφήνουμε  να  υπερασπιστούμε  τους  
εαυτούς  μας  από το  ατελείωτο  παχύ  τέλος  του  ρατσισμού  και  
του αντιτσιγγανισμού  ή  του  αντιζιγανισμού.
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  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΡΟΜΑ

  ΣΤΑ  ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Selvije Mustafi
Διακρατικό  Κίνημα  Ρομά,
Βόρεια  Μακεδονία

  Η  κοινότητα  των  Ρομά  είναι  η  μεγαλύτερη  εθνική
μειονότητα  στην  Ευρώπη,  όπου  ζουν  περισσότερα  από  12 
εκατομμύρια  Ρομά.  Είμαστε  άνθρωποι  με  πολύ  πλούσιο
πολιτισμό,  τέχνες,  αξίες  και  είμαστε  η  νεότερη  και  ταχύτερα
αναπτυσσόμενη  κοινότητα  με  υψηλές  δυνατότητες  και
αποφασιστικότητα  να  κάνουμε  θετικές  κοινωνικές  αλλαγές  και
επιτυχίες.  Εκτός  από  την  οδυνηρή  ιστορία  και  όλες  τις
πιθανότητες,  οι  Ρομά  πάντα  δούλευαν  σκληρά,
προσπαθούσαν  να  συμμετάσχουν  στην  ενεργό  ζωή  της
κοινωνίας  και  μάλιστα  έφεραν  νέες  τεχνολογίες  και  τέχνες
στην  Ευρώπη.

  Οι  Ρομά  είναι  μια  ινδο-άρια  εθνική  ομάδα  που  κατάγεται
από  την  Ινδία.  Έχουν  περάσει  περισσότερα  από  1000  χρόνια
από  τότε  που  οι  Ρομά  εγκατέλειψαν  την  Ινδία  και  έφτασαν
στην  ευρωπαϊκή  ήπειρο,  στο  πνεύμα  της  ελευθερίας  και  της
ειρήνης  και  με  την  ελπίδα  να  ζήσουν  και  να  συνυπάρξουν
αξιοπρεπώς  σε  μια  ελεύθερη  και  ασφαλή  γη.  Γλιτώνοντας
από  τη  βία,  οι  Ρομά  ήλπιζαν  σε  ένα  διαφορετικό  και  καλύτερο
μέρος  για  αυτούς  και  το  μέλλον  των  παιδιών  τους.  Δυστυχώς,
έκτοτε  έγινε  το  αντίθετο.  Οι  πρόγονοί  μας  αντιμετώπισαν
αποκλεισμό  και  βία  από  την  αρχή  της  άφιξής  τους,  όπου
ακόμη  και  ο  τρόπος  ζωής  μας  ως  κοινότητα  ήταν
απαγορευμένος.  Χίλια  χρόνια  αργότερα,  φαίνεται  ότι  πολλά
πράγματα  έχουν  βελτιωθεί  για  τους  Ρομά  στην  Ευρώπη,  αλλά
από  την  άλλη,  φαίνεται  ότι  πολλά  πράγματα  παραμένουν  στο
status quo.

  Μετά  από  πολλούς  αιώνες,  τον  εικοστό  αιώνα,  το  πρώτο
συνέδριο  των  Ρομά  οργανωνόταν  και  πραγματοποιήθηκε
κοντά  στο  Λονδίνο,  το  1971.  Σε  αυτό  το  συνέδριο  συμμετείχαν
23  εκπρόσωποι  από  διαφορετικές  χώρες  που  είχαν  κοινή
συμφωνία  και  επιβεβαίωσαν  τις  ακόλουθες  θεμελιώδεις
αποφάσεις:  τη  σημαία  -  μπλε-πράσινο  με  το  κόκκινο  τσάκρα
16,  τον ύμνο  - Gelem, gelem,  και  το  όνομα  - Rom/Roma.  
Αυτό  το γεγονός  ήταν  ένα  κρίσιμο  μέρος  της  ιστορίας  για  τους
Ρομά, επειδή  είχε  πυροδοτήσει  την  εξέλιξη  νέων  θεσμών  των  
Ρομά, ιδρύοντας  οργανώσεις  Ρομά  με  φιλοδοξίες  για  
μεγαλύτερη πολιτική  αλλαγή  του  καθεστώτος  των  Ρομά.  
Σήμερα, 50 χρόνια  μετά,  μπορούμε  να  σημειώσουμε  με  
περηφάνια  ότι εξελιχθήκαμε  σε  μια  πολύ  πιο  δυνατή  και  
πολιτικά  πιο προηγμένη  κοινότητα  που  υψώνει  τη  συλλογική  
της  φωνή περισσότερο  από  ποτέ.
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1  https://www.opensocietyfoundations.org/publications/roma-in-the-covid-19-crisis

Svetska pandemija i neznanje o Romima

Vlade i države vrlo često imaju tendenciju da ignorišu ili ne uzimaju u obzir po-
tencijal i kapacitet romske zajednice, posebno mladih. Oni nas vide samo kao glasačku 
mašinu pre i tokom izbora za svoj interes, a u stvari ignorišu interese Roma kao građana 
koji treba da budu jednako tretirani i da žive pristojan život kakav zaslužuju. Ironično 
je videti kako političari i politički lideri govore o stabilnosti ekonomije, zapošljavanju 
ili čak klimatskim promenama, a ćute kada su u pitanju pitanja koja su važna kao što su 
strukturalni rasizam, isključenost i nejednakost. Ovo može ponuditi neke odgovore 
zašto je stabilnost problem - ako je veliki deo vaše populacije nestabilan, niko ne može 
ostati stabilan. Ako uzmemo za primer krizu izazvanu Covid19 pandemijom i situaciju u 
Severnoj Makedoniji 2020. godine, videćemo da je romska zajednica najviše pogođe-
na ovom nesolidarnošću. Nije tajna da su Romi jedna od najsiromašnijih zajednica u 
Evropi, a kao posledica Covid-19 kriza je postala još gora. Veoma veliki broj romskih 
porodica radi u okviru sive ekonomije, a to je bio samo dodatni teret za napad pan-
demije i sprečavanje romskih porodica da rade i zarađuju kako bi živele i preživljavale. 
Povrh toga, mnoge osnovne (esencijalne) poslove i uloge, posebno one u javnoj i 
kliničkoj higijeni, zauzimaju Romi, gde su u proseku mnogo više izloženi virusu. Uzima-
jući sve ovo u obzir, možemo shvatiti da se Romi u Evropi suočavaju sa visokim rizikom 
od smrti, kao ugrožena i siromašna zajednica, a njihova situacija je sve gora – obeleže-
na ekstremnim rasizmom i siromaštvom.

Romi su među prvima ostali bez posla koji su već imali, gde je pandemija čitave 
kvartove i zajednice gurnula u ugrožene životne uslove prema kojima je rasla netr-
peljivost, ali i populizam. Zbog toga je neophodno da EU više uključi Rome u svoje 
ekonomske planove i obezbedi mere pravičnog i lakšeg pristupa ekonomskom os-
naživanju i zapošljavanju.

Dakle, šta bi mogao biti alternativni narativ? Možda, ako je EU voljna da pruži i 
obezbedi jednake mogućnosti za posao ili veštine, i ako to može da vodi ka većem 
zapošljavanju, to može biti uokvireno kao ulaganje u radnu snagu i tržište rada pošto 
su Romi najmlađa i najbrže rastuća populacija u Evropi.

Romska zajednica danas

2022. je i Romi ni pod kojim uslovima ne bi trebalo da zaostaju u obrazovanju, 
kapacitetima i kvalitetima kao što je to bio slučaj ranije. Danas, zahvaljujući institucijama 
kao što je REF (Fond za obrazovanje Roma) koji daju stipendije i različite mogućnosti za 
romske studente, imamo veći broj diplomaca Roma iz različitih sfera voljnih da nastave 
školovanje i da doprinesu i zaposle se, možda i u javnim institucijama. Bila je veoma 
popularna priča političara da Romi, ako žele da se zaposle u javnim institucijama, prvo 
moraju da završe visoko obrazovanje. Pitam se kakav je njihov odgovor kada imamo 
stotine i hiljade diplomiranih Roma koji nikada nisu imali priliku da zablistaju u ovim 
poslovima.
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Παγκόσμια πανδημία και άγνοια απέναντι στους Ρομά

  Οι κυβερνήσεις και τα κράτη τείνουν πολύ συχνά να το αγνοούν και να μην 
λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες και τις δυνατότητες της κοινότητας των Ρομά, ιδιαίτερα
των νέων. Μας βλέπουν μόνο ως εκλογική μηχανή πριν και κατά τη διάρκεια των εκλογών
για το δικό τους συμφέρον, ενώ στην πραγματικότητα αγνοούν τα συμφέροντα των Ρομά 
ως πολιτών που πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση και να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή 
όπως τους αξίζει. Είναι ειρωνικό να βλέπεις τους πολιτικούς και τους πολιτικούς ηγέτες να
μιλούν για τη σταθερότητα της οικονομίας, την απασχόληση ή ακόμα και την κλιματική 
αλλαγή κ.λπ., και να σιωπούν όταν πρόκειται για θέματα που έχουν πραγματικά σημασία,
όπως ο δομικός ρατσισμός, ο αποκλεισμός και η ανισότητα. Αυτά μπορούν να 
προσφέρουν μερικές απαντήσεις γιατί η σταθερότητα είναι ένα ζήτημα - εάν μεγάλα 
τμήματα του πληθυσμού σας είναι ασταθή, κανείς δεν μπορεί να μείνει σταθερός. Αν 
πάρουμε για παράδειγμα την κρίση της πανδημίας Covid-19 και την κατάσταση στη 
Βόρεια Μακεδονία το 2020, θα δούμε ότι η κοινότητα των Ρομά επηρεάστηκε κυρίως από
αυτή την αλληλεγγύη. Δεν είναι μυστικό ότι οι Ρομά είναι μια από τις φτωχότερες 
κοινότητες στην Ευρώπη και ως αποτέλεσμα της κρίσης του Covid-19 έχει γίνει ακόμη 
χειρότερο. Πολύ μεγάλος αριθμός οικογενειών Ρομά εργάζονται στην άτυπη οικονομία και
ήταν απλώς ένα επιπλέον βάρος να δεχτούν επίθεση από την πανδημία και να 
εμποδίσουν τις οικογένειες Ρομά να εργάζονται και να κερδίζουν για να βγάλουν τα προς 
το ζην και να επιβιώσουν. Επιπλέον, πολλές βασικές δουλειές και ρόλοι, ειδικά εκείνοι 
στη δημόσια και κλινική υγιεινή, καταλαμβάνονται από τους Ρομά, όπου είναι κατά μέσο 
όρο πολύ πιο εκτεθειμένοι στον ιό. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, μπορούμε να 
συνειδητοποιήσουμε ότι οι Ρομά στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο θανάτου, 
ως ευάλωτη και φτωχή κοινότητα, και η κατάστασή τους χειροτερεύει – χαρακτηρίζεται 
από ακραίο ρατσισμό και φτώχεια.1

  Οι  Ρομά  ήταν  από  τους  πρώτους  που  έχασαν  τις  δουλειές  που  είχαν  ήδη, όπου  η
πανδημία  ώθησε  ολόκληρες  γειτονιές  και  κοινότητες  σε  συνθήκες  ζωής  που  κινδύνευαν, 
προς  τις  οποίες  αυξήθηκε  ο  φανατισμός  καθώς  και  ο  λαϊκισμός. Γι' αυτό  είναι  απαραίτητο
η  ΕΕ  να  συμπεριλάβει  περισσότερο  τους  Ρομά  στα  οικονομικά  της  σχέδια  και  να  παρέχει
μέτρα  δίκαιης  και  ευκολότερης  πρόσβασης  προς  την  οικονομική  ενδυνάμωση  και  την
απασχόληση.

  Ποια  θα  μπορούσε  λοιπόν  να  είναι  η  εναλλακτική  αφήγηση; Ίσως, εάν  η  ΕΕ  είναι
πρόθυμη  να  προσφέρει  και  να  εξασφαλίσει  ίσες  ευκαιρίες  εργασίας  ή  δεξιότητες, και  εάν
αυτό  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  υψηλότερη  απασχόληση, μπορεί  να  πλαισιωθεί  ως
επένδυση  στο  εργατικό  δυναμικό  και  την  αγορά  εργασίας, καθώς  οι  Ρομά  είναι  ο  νεότερος
και  ταχύτερα  αναπτυσσόμενος  πληθυσμός  στην  Ευρώπη.

Η  κοινότητα  των  Ρομά  σήμερα

  Είναι  το 2022 και  οι  Ρομά  δεν  πρέπει  σε  καμία  περίπτωση  να  υστερούν  όσον  αφορά
την  εκπαίδευση, τις  ικανότητες  και  τις  ιδιότητες, όπως  συνέβαινε  πριν. Σήμερα, χάρη  σε
ιδρύματα  όπως  το REF (Ταμείο  εκπαίδευσης  των  Ρομά) που  παρέχουν  υποτροφίες  και
διαφορετικές  ευκαιρίες  σε  μαθητές  Ρομά, έχουμε  μεγαλύτερο  αριθμό  αποφοίτων  Ρομά
από  διάφορους  τομείς  πρόθυμους  να  συνεχίσουν  την  εκπαίδευσή  τους  και  να
συνεισφέρουν  και  να  απασχοληθούν, ίσως  στο  δημόσιο  ιδρύματα. Ήταν  μια  πολύ
δημοφιλής  αφήγηση  που  προερχόταν  από  πολιτικούς  ότι  αν  οι  Ρομά  θέλουν  να
απασχοληθούν  σε  δημόσια  ιδρύματα, πρέπει  πρώτα  να  ολοκληρώσουν  την  τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Αναρωτιέμαι  ποια  είναι  η  απάντησή  τους  όταν  έχουμε  εκατοντάδες  και
χιλιάδες  πτυχιούχους  Ρομά  που  δεν  είχαν  ποτέ  την  ευκαιρία  να  λάμψουν  σε  αυτές  τις
θέσεις  εργασίας.



Da li ovako izgleda pošteno društvo za sve? Činjenica je da postoji nedostatak 
volje političkih aktera da se Romi uključe u javne institucije demokratskog sistema. 
Nema dovoljno izgovora za onoga ko teži i radi u duhu jednakosti i inkluzije.

Ovo definitivno nije društvo u kojem želimo da živimo. Situacija može doves-
ti do još neadekvatnijih mogućnosti, nesigurnosti, loših uslova života i pristupa za 
Rome, a to je suprotno narativu „Jedno društvo za sve“. Pitam se kako bi bilo kada bi 
vlade konačno shvatile perspektivu uključivanja Roma i kako bi se time razvila ne samo 
privreda kao poseban aspekt, već i mnoge druge grane. To bi mogao biti plan i za 
druge manjine.

Nove ideje dolaze od romskih intelektualaca, advokata, organizatora, pravnika i 
sve više se razvijaju i često su vezane za unutrašnje političko organizovanje, politička 
rešenja, mere i budžet ne samo kao pojedinci već i kao kolektivi, organizacije ili čak 
pokreti. To nije samo u korist romske zajednice, to je šira slika od koje društva mogu 
imati koristi. Nadam se da će napor koji se ulaže u kontinuitetu konačno biti ozbiljno 
shvaćen od strane nacionalnih i lokalnih vlasti.

Nema sumnje da su Romi do sada naučili mnoge lekcije. Neizbežno je da roms-
ki birači svojim glasovima prave razliku na mnogim izborima i ponekad su donosio-
ci odluka. Ali ne zaboravimo kako glasove Roma krše i često „kupuju“ (novcem ili 
hranom) političke partije koje manipulišu pre i tokom izbora. Korak po korak verujem 
da doprinosimo da se to promeni. Romi postaju svesniji značaja i stvarne vrednosti 
svojih glasova i spremni su da se aktivno uključe u rastuću romsku politiku u Evropi i 
na Balkanu. Mi, kao i ostali građani, poštujemo sve građanske dužnosti u zemljama u 
kojima živimo i želimo da se prema nama postupa u duhu jednakosti i pravičnosti kada 
ostvarujemo svoja prava.

Malo je zajednica u Evropi koje su bile isključene i nepoželjne kao Romi. Briga o 
porodicama, rad i preživljavanje pod pritiskom, loši životni uslovi i borbe u svakom 
životnom aspektu, nama su, Romima, previše poznata priča. Ali želimo da stvorimo 
novi narativ. Brinemo o našem društvu i zemljama gde god da živimo. Kao i svi, 
težimo pravdi. Imamo potencijal da doprinesemo, sada više nego ikada. Daćemo 
sve od sebe da budemo prisutniji u političkoj areni i ostavimo nasleđe u nared-
nim godinama na koje će Evropa biti ponosna. U međuvremenu, Balkan treba da se 
otvori prema Romima sa mogućnostima kako bi dodao vrednost našoj zajedničkoj 
evropskoj priči.
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  Έτσι  μοιάζει  μια  δίκαιη  κοινωνία  για  όλους; Είναι  γεγονός  ότι  υπάρχει  έλλειψη
προθυμίας  από  τους  πολιτικούς  παράγοντες  να  συμπεριλάβουν  και  να  εμπλέξουν  τους
Ρομά  στους  δημόσιους  θεσμούς  ενός  δημοκρατικού  συστήματος. Δεν  υπάρχει  αρκετή
δικαιολογία  για  κάποιον  που  φιλοδοξεί  και  εργάζεται  στο  πνεύμα  της  ισότητας  και  της
ένταξης.

  Αυτή  σίγουρα  δεν  είναι  μια  κοινωνία  στην  οποία  θέλουμε  να  ζήσουμε. Αυτό  μπορεί
να  οδηγήσει  σε  περισσότερες  ανεπαρκείς  ευκαιρίες, ανασφάλεια, κακές  συνθήκες  ζωής
και  πρόσβαση  για  τους  Ρομά  και  αυτό  είναι  αντίθετο  από  την  αφήγηση «Μία  κοινωνία  για
όλους». Αναρωτιέμαι  πώς  θα  ήταν  όταν  οι  κυβερνήσεις  καταλάβουν  επιτέλους  την
προοπτική  της  συμπερίληψης  των  Ρομά  και  πώς  αυτό  θα  ανέπτυξε  όχι  μόνο  την
οικονομία  ως  μια  συγκεκριμένη  πτυχή, αλλά  πολλούς  άλλους  κλάδους. Θα  μπορούσε  να
είναι  το  σχέδιο  και  για  άλλες  μειονότητες.

  Νέες  ιδέες  προέρχονται  από  Ρομά  διανοούμενους, υποστηρικτές, διοργανωτές, 
δικηγόρους  και  εξελίσσονται  περισσότερο  και  συχνά  σχετίζονται  με  εσωτερική  πολιτική
οργάνωση, πολιτικές  λύσεις, μέτρα  και  προϋπολογισμό  όχι  μόνο  ως  άτομα  αλλά  και  ως
συλλογικότητες, οργανώσεις  ή  ακόμα  και  κινήματα. Δεν  είναι  μόνο  προς  όφελος  της
κοινότητας  των  Ρομά, αλλά  είναι  μια  ευρύτερη  εικόνα  από  την  οποία  μπορούν  να
επωφεληθούν  οι  κοινωνίες. Ελπίζω  ότι  η  προσπάθεια  που  καταβάλλεται  συνεχώς  θα
ληφθεί  τελικά  σοβαρά  υπόψη  από  τις  εθνικές  και  τοπικές  κυβερνήσεις.

  Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι Ρομά έχουν πάρει πολλά μαθήματα μέχρι τώρα. Είναι 
αναπόφευκτο ότι οι ψηφοφόροι Ρομά με τις ψήφους τους κάνουν τη διαφορά σε πολλές 
εκλογές και μερικές φορές είναι αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις. Αλλά ας μην ξεχνάμε 
πώς οι ψήφοι των Ρομά παραβιάζονται και συχνά «αγοράζονται» (με χρήματα ή τρόφιμα)
από πολιτικά κόμματα που χειραγωγούν πριν και κατά τη διάρκεια των εκλογών. Βήμα 
προς βήμα πιστεύω ότι συμβάλλουμε στην αλλαγή αυτού. Οι Ρομά συνειδητοποιούν 
περισσότερο τη σημασία και την πραγματική αξία των ψήφων τους και είναι πρόθυμοι να 
συμμετάσχουν ενεργά στις αναπτυσσόμενες πολιτικές για τους Ρομά στην Ευρώπη και 
στα Βαλκάνια. Εμείς, ως άλλοι πολίτες, υπακούμε σε όλα τα αστικά καθήκοντα στις χώρες
όπου ζούμε και θέλουμε να μας μεταχειρίζονται με πνεύμα ισότητας και ισότητας κατά την
πρόσβαση στα δικαιώματά μας.

  Λίγες κοινότητες στην Ευρώπη αποκλείστηκαν και δεν ήταν ευπρόσδεκτες όπως 
ήταν οι Ρομά. Το να φροντίζουμε τις οικογένειές μας, να δουλεύουμε και να επιβιώνουμε 
κάτω από τέτοια πίεση, κακές συνθήκες ζωής και αγώνες σε κάθε πτυχή της ζωής μας 
είναι μια ιστορία πολύ οικεία σε εμάς, τους Ρομά. Θέλουμε όμως να δημιουργήσουμε μια 
νέα αφήγηση. Νοιαζόμαστε για την κοινωνία μας και τις χώρες όπου κι αν ζούμε. Όπως 
οποιοσδήποτε άλλος, αγωνιζόμαστε για δικαιοσύνη. Έχουμε τη δυνατότητα να 
συνεισφέρουμε, τώρα περισσότερο από ποτέ. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για 
να είμαστε περισσότερο παρόντες στον πολιτικό στίβο και να αφήσουμε μια κληρονομιά 
τα επόμενα χρόνια για την οποία θα είναι περήφανη η Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, τα 
Βαλκάνια πρέπει να ανοίξουν προς τους Ρομά με ευκαιρίες προκειμένου να προσθέσουν 
αξία στην κοινή μας ευρωπαϊκή ιστορία.



H J
oš je Karl Marks bio svestan posledica de-
gradacije životne sredine i uticaja na kli-
matske promene, ukazujući na načine na 
koje je razvoj civilizacija menjao lokalnu 

klimu prouzrokujući sve lošije uslove za posto-
jeći biljni svet (Saito 2017, 217). Posledično, mnogi 
anti – kapitalistički pokreti širom sveta uključuju 
ekologiju u svoju kritiku kapitalizma. Ekološki ak-
tivizam je, uključujući i zelene političke partije, po-
kazao i drugačija lica osim antikapitalističkog, to-
kom prethodnih decenija. Iako su “zeleni  počeci” 
bili tesno vezani za radikalni antikapitalizam, zeleni 
pokreti, kao i zelene partije, dobile su pun zamah 
uporedo sa opštom promenom kritičke misli i 
prirode političke akcije sedamdesetih i osamde-
setih. Ovo znači da je zelena mobilizacija počela 
uporedo sa tzv. lajfstajl aktivizmom (Sotirakopou-
los, 2016) koji će prevladati tradicionalne klasno 
zasnovane proteste i otpor. Umesto klasne borbe 
koja se oslanja na radničke kolektive, fokus “nove 
levice” je bio na postmaterijalističkim vrednosti-
ma, koje uopšte uzev, prevashodno počivaju na 
relativnoj ekonomskoj stabilnosti i “30 slavnih go-
dina”. Era ekonomske stabilnosti i prosperiteta je 
utrla put razvoju misli i akcije izvan svakodnevnih 
egzistencijalnih potreba. Naravno, antikapitalistič-
ki i radikalni pokreti su opstali, posebno u zem-
ljama poput Italije, Nemačke i Francuske. Zeleni 
pokreti su, sa jedne strane, uključeni u novu levi-
cu, ali su istovremeno opostali kao dodatna kom-
ponenta radikalnijih antikapitalističkih borbi (za-
visno od vremena i datog političkog i kulturnog 
konteksta).

U međuvremenu, osamdesete i posebno 
devedesete, donele su trijumf nove, neoliberalne 
paradigme koja je izbrisala dostignuća “30 slavnih 
godina” na Zapadu, kao i napredne elemente so-
cijalističkog nasleđa u zemljama poput (bivše) Ju-
goslavije. Iako se predatorski kapitalizam obrušio 
na periferiju žešće nego na centar, svest o značaju 
zelenih politika, koje treba da ograniče sve bržu 
ekspanziju kapitala na uštb (onog što je ostalo od) 
prirode, ostala je viša u kapitalističkom centru. 
Periferija – posebno njen postsocijalistički deo, 
imala je nisku svest o ekološkim pitanjima kao 
političkim pitanjima par excellence. Kada govori-
mo o tome, posebno o postsocijalističkoj periferiji 
(uključujući i bivšu Jugoslaviju, ne može se zane-
mariti faktor tranzicije iz realnog socijalizma ka 
perifernom kapitalizmu, pri čemu je stub takvog 
političkog konteksta bio identitet, koji je postao 
glavno političko pitanje. Pod takvim okolnostima, 
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  Εν τω μεταξύ, η δεκαετία του 1980 και ιδιαίτερα 
η δεκαετία του 1990 έφερε τον θρίαμβο ενός νέου, 
νεοφιλελεύθερου παραδείγματος που διέγραψε τα 
επιτεύγματα των «30 ένδοξων χρόνων» στη Δύση, 
καθώς και τα προοδευτικά στοιχεία της σοσιαλιστικής
κληρονομιάς σε χώρες όπως (πρώην)
Γιουγκοσλαβία. Παρόλο που ο «αρπακτικός 
νεοφιλελευθερισμός» έπληξε την περιφέρεια πολύ 
πιο σκληρά από το κέντρο, η αντίληψη της σημασίας 
της πράσινης πολιτικής, η οποία υποτίθεται ότι 
περιόριζε την ολοένα και ταχύτερη επέκταση του 
κεφαλαίου στη φύση (ό,τι απέμεινε), παρέμεινε 
υψηλότερη στην καπιταλιστική κέντρο. Η περιφέρεια 
– ειδικά το μετασοσιαλιστικό κομμάτι της, είχε 
χαμηλή συνείδηση των πράσινων ζητημάτων ως κατ’
εξοχήν πολιτικών ζητημάτων. Όταν μιλάμε για, 
συγκεκριμένα τη μετασοσιαλιστική περιφέρεια 
(συμπεριλαμβανομένης της πρώην Γιουγκοσλαβίας),
δεν πρέπει να αγνοήσουμε τον παράγοντα της 
μετάβασης από τον πραγματικό σοσιαλισμό στον 
περιφερειακό καπιταλισμό, όπου ο βασικός πυλώνας
ενός τέτοιου πολιτικού

δη  ο  Καρλ  Μαρξ  γνώριζε  την  επίδραση  της
οικολογικής  υποβάθμισης  στο  κλίμα, με 
την  οποία  η  ανάπτυξη  των  πολιτισμών 
άλλαξε το τοπικό κλιματικό περιβάλλον, 

  προκαλώντας μειωμένες συνθήκες για την 
υπάρχουσα φυτική ζωή (Saito 2017, 217). Αυτός 
είναι ο λόγος που πολλά αντικαπιταλιστικά κινήματα 
σε όλο τον κόσμο ενσωματώνουν την οικολογία στην
κριτική τους στον καπιταλισμό. Ο οικολογικός 
ακτιβισμός, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων 
πολιτικών κομμάτων παρ' όλα αυτά, έχει δείξει άλλα 
πρόσωπα εκτός από το αντικαπιταλιστικό τις 
προηγούμενες δεκαετίες. Παρόλο που οι «πράσινες 
αρχές» ήταν στενά συνδεδεμένες με τον πιο 
ριζοσπαστικό αντικαπιταλισμό, τα πράσινα κινήματα,
καθώς και τα πράσινα κόμματα, πήραν την πλήρη 
άνοδο τους παράλληλα με τη γενική αλλαγή στην 
κριτική σκέψη και τη φύση της πολιτικής δράσης στη 
δεκαετία του 1970 και δεκαετία του 1980. Αυτό 
σημαίνει ότι η πράσινη κινητοποίηση ξεκίνησε 
παράλληλα με την άνοδο του λεγόμενου «ακτιβισμού
για τον τρόπο ζωής» (Σωτηρακόπουλος, 2016), ο 
οποίος επρόκειτο να υπερνικήσει την παραδοσιακή 
ταξική διαμαρτυρία και αντίσταση. Αντί η ταξική πάλη
να βασίζεται στις εργατικές συλλογικότητες, η 
εστίαση της «νέας αριστεράς» ήταν στις 
«μεταυλικές» αξίες που, συνολικά, οφείλονταν λίγο 
πολύ στη σχετική οικονομική σταθερότητα και στα 
«30 ένδοξα χρόνια». Η εποχή της οικονομικής 
σταθερότητας και ευημερίας άνοιξε έτσι το δρόμο για 
την ανάπτυξη της σκέψης και της δράσης πέρα από 
τις καθημερινές υπαρξιακές ανάγκες. Σίγουρα, ο 
αντικαπιταλισμός και τα ριζοσπαστικά κινήματα 
παρέμειναν, ειδικά σε χώρες όπως η Ιταλία, η 
Γερμανία ή η Γαλλία. Τα πράσινα κινήματα, αφενός, 
ενσωματώθηκαν στη «νέα αριστερά», αλλά 
ταυτόχρονα παρέμειναν ως πρόσθετο συστατικό 
στους πιο ριζοσπαστικούς αντικαπιταλιστικούς 
αγώνες (ανάλογα με τη χρονική περίοδο και ένα 
δεδομένο πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο).

Οικολογικές  κινητοποιήσεις
στην  Πρώην  Γιουγκοσλαβία:

  ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ  ΚΡΙΤΙΚΗ Ή
(ΑΛΛΟ ΕΝΑ)  ΣΤΕΝΟ  ΠΕΔΙΟ

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ;



sistemska ograničenja. ne samo svesti o ekološkim pitanjima, već i bilo kog drugog 
političkog pitanja, osim identitetskog, delovala su nesalomivo. Dodatno, tranzicio-
na paradigma je jačala hegemoniju neoliberalne ideologije koja je iznedrila “neo-
liberalni subjekt” (Brown 2003), vodeći koncepcijski okvir subjektiviteta, uopšteno 
govoreći. Stoga su, i položaj na periferiji i specifična ideologija, učinile eko – ak-
tivizam manje privlačnim i naizgled manje važnim. Ipak, u poslednjoj deceniji, neki 
su pokreti, na aktivističkoj sceni na periferiji, pokrenuli novi talas preispitivanja a 
građani bivše Jugoslavije su bili među najaktivnijima.

Mobilizacija se dogodila na različitim poljima, uključujući visoko obrazovanje 
(Zagreb) i urbanizam (Beograd). Druge mobilizacije su imale širu bazu sa zahtevima 
za socijalnom pravdom i protiv korupcije i klijentelizma. Protesti i zborovi u Bosni 
u 2014. i Severnoj Makedoniji 2016. godine oslikavaju ovaj fenomen. Razvojem 
aktivističke svesti, politički horizonti su takođe počeli polako da se pomeraju. Mo-
gućnost da se ekologija uvrsti u sveobuhvatniju kritiku (perifernog) kapitalizma je, 
na taj način, otvorena. Neki pokreti su iskoristili ovu priliku, ali malo ih je odlučilo 
da ekologiju učini centralnim delom svojih aktivnosti. Inicijalno, zelene teme su 
bile ili potpuno izvan sfere interesovanja aktivista ili marginalizovane, pa im je malo 
pažnje posvećivano u okviru većih aktivističkih poduhvata. Kako je aktivistička sce-
na u regionu sazrevala, sekologiji i održivom razvoju se poklanjalo sve više pažnje. 
Među najuspešnijim grupama i pionirima zelenog aktivizma, u bivšoj Jugoslaviji, 
bila je Zelena akcija iz Zagreba. Ekološki impulsi iz Beograda i Sarajeva, uskoro su se 
nadovezali na ovaj trend. Inicijative poput “Ne da(vi)mo Beograd” ili “Jedan grad 
jedna borba” iz Sarajeva, stavili su na agendu mnoga ekološka pitanja, kako na pla-
nu diskursa, tako i praktično (kroz direktnu akciju). U momentima najintenzivnijih ak-
tivnosti, ipak, ekologija je bila sekundarna, dok su druge teme bile u prvom planu.

Među prvim ekološkim mobilizacijama koje su postigle zavidan nivo mobi-
lizacijskog kapaciteta u regionu bivše Jugoslavije, bio je pokret Odbranimo reke 
Stare planine. Njihova borba protiv MHE, inspirisala je borbe protiv MHE u BiH i 
na Kosovu, jer je sve zemlje snašla ista briga – iznenadne investicije u MHE koje 
će izmeniti rečne tokove. Vrhunac društvene i političke relevantnosti je dostignut 
protestima u Srbiji protiv odluka koje bi omogućila eksploataciju litijuma u dolini 
Jadra u blizini Loznice. Zbog aktuelnosti, prepoznatljivosti u javnosti i zadobijene 
pažnje, pri činjenici da govorimo o čisto ekološkim pokretima (ne o pokretima čiji 
je fokus na drugim temama a koji su postupno usvojili ekološka pitanja u svoju 
agendu), moramo se zapitati dve stvari: kakve su njihove strukturalne i nestrukt-
uralne prilike i ograničenja (uzimajući u obzir tranzicioni kontekst) i kakav je karak-
ter diskursa tih pokreta (prosistemska ili antisistemska kritika).

U odnosu na strukturne prepreke, one su mahom determinisane perifernim 
položajem. Periferiju, pre svega, odlikuje dominacija čisto egzistencijalnih prob-
lema koji se tiču degradiranih socijalnih i ekonomskih parametara. Konkretni, sva-
kodnevni problemi, stoga istrajavaju kao najvažniji za većinu ljudi. Kada govorimo 
o ekologiji, često smo skloni da govorimo o njima na globalnoj ravni, što je, za 
mnoge iz zemalja periferije, suviše apstraktno i manje važno nego svakodnevni so-
cijalni i ekonomski problem. Stanovište o potčinjenosti periferije razvijenim kapital-
ističkim državama koje, uzgred imaju i najveću odgovornost za ekološke katastrofe i 
klimatske promene, navodi mnoge na zaključak da udeo periferije u odgovornosti 
za ovu planetu na prvom mestu treba da bude srazmeran odgovornosti za ugroža-
vanje ekološke ravnoteže.
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πλαισίου  ήταν  η  ταυτότητα,  που  έγινε  το  κεντρικό  ζήτημα  της  πολιτικής.  Κάτω  από  αυτές
τις  συνθήκες,  οι  συστημικοί  περιορισμοί  στην  άνοδο  όχι  μόνο  της  συνείδησης  για
οικολογικά  ζητήματα,  αλλά  και  οποιωνδήποτε  άλλων  πολιτικών  ζητημάτων  εκτός  από
την  ταυτότητα,  έμοιαζαν  να  είναι  άθραυστοι.  Επιπλέον,  το  μεταβατικό  παράδειγμα
ενίσχυσε  την  ηγεμονία  της  νεοφιλελεύθερης  ιδεολογίας,  η  οποία  έκανε  ένα
«νεοφιλελεύθερο  υποκείμενο» (Brown 2003)  το  κορυφαίο  εννοιολογικό  πλαίσιο  της
υποκειμενικότητας,  γενικά.  Τόσο  η  περιφερειακή  θέση  όσο  και  η  συγκεκριμένη
μεταβατική  ιδεολογία  κατέστησαν  τον  οικολογικό  ακτιβισμό  λιγότερο  ελκυστικό  και,
φαινομενικά,  λιγότερο  σημαντικό.  Την  τελευταία  δεκαετία,  ωστόσο,  ορισμένες  κινήσεις
στην  ακτιβιστική  σκηνή  στην  περιφέρεια  ξεκίνησαν  το  νέο  κύμα  αμφισβήτησης  και  οι
πρώην  Γιουγκοσλάβοι  ήταν  από  τους  πιο  ενεργούς  πολίτες  από  αυτή  την  άποψη.

  Κινητοποιήσεις  πραγματοποιήθηκαν  σε  διαφορετικά  πεδία  αμφισβήτησης,
συμπεριλαμβανομένης  της  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  (Ζάγκρεμπ)  και  της  αστικής
ανάπτυξης  (Βελιγράδι).  Άλλες  κινητοποιήσεις  έγιναν  σε  ευρύτερη  βάση  και  ώθησαν
αιτήματα  για  κοινωνική  δικαιοσύνη  και  κατά  της  διαφθοράς  και  του  πελατειακού
χαρακτήρα.  Οι  διαδηλώσεις  και  οι  ολομέλειες  στη  Βοσνία  το  2014  και  στη  Βόρεια
Μακεδονία  το  2016  καταδεικνύουν  αυτό  το  φαινόμενο.  Με  την  άνοδο  της  ακτιβιστικής
συνείδησης,  οι  ορίζοντες  της  πολιτικής  έχουν  αρχίσει  σιγά-σιγά  να  αλλάζουν  επίσης.
Έτσι  άνοιξε  η  επιλογή  της  ενσωμάτωσης  της  οικολογίας  σε  μια  πιο  ολοκληρωμένη
κριτική  του  (περιφερικού)  καπιταλισμού.  Κάποια  κινήματα  χρησιμοποίησαν  αυτή  την
ευκαιρία,  αλλά  λίγα  αποφάσισαν  να  κάνουν  την  οικολογία  κεντρική  στις  δραστηριότητές
τους.  Αρχικά,  τα  «πράσινα  θέματα»  είτε  έμειναν  εντελώς  έξω  από  το  πεδίο  του
ενδιαφέροντος  των  ακτιβιστών,  είτε  περιθωριοποιήθηκαν  και  έλαβαν  λίγη  προσοχή  κατά
τη  διάρκεια  των  μεγαλύτερων  ακτιβιστικών  προσπαθειών.  Καθώς  η  ακτιβιστική  σκηνή
στην  περιοχή  ωρίμαζε,  η  προσοχή  που  δόθηκε  στην  οικολογία  και  τη  βιώσιμη  ανάπτυξη
αυξανόταν.  Μεταξύ  των  πιο  επιτυχημένων  ομάδων  και  των  πρωτοπόρων  του  πράσινου
ακτιβισμού  στην  πρώην  Γιουγκοσλαβία  ήταν  η  «Πράσινη  δράση»  από  το  Ζάγκρεμπ.  Οι
«οικολογικές  παρορμήσεις»  από  το  Βελιγράδι  και  το  Σεράγεβο  σύντομα  ακολούθησαν
αυτήν  την  τάση.  Οι  πρωτοβουλίες  όπως  το Belgrade D(r)own")  ή  το  "Jedan grad jedna 
borba" (αγγλικά: "One City One Struggle") από  το  Σεράγεβο  ώθησαν  πολλές  οικολογικά
ζητήματα,  τόσο  λεκτικά  όσο  και  πρακτικά (μέσω  άμεσης  δράσης).  Τη  στιγμή  της  πιο  
έντονης  δραστηριότητάς  τους,  η  οικολογία παρ'  όλα  αυτά  πήρε  «πίσω  θέση»,  ενώ  άλλα  
θέματα  ήταν  οι  «πρωταγωνιστές».

  Μεταξύ  των  πρώτων  οικολογικών  κινητοποιήσεων  που  πέτυχαν  ένα  ζηλευτό
επίπεδο  ικανότητας  κινητοποίησης  στην  περιοχή  της  πρώην  Γιουγκοσλαβίας,  ήταν  το
«Odbranimo reke Stare planine» (αγγλικά: «In Defense of the Rivers of Stara planina»).
Ο  αγώνας  τους  ενάντια  στους  μικρο-υδροηλεκτρικούς  σταθμούς  ενέπνευσε  αγώνες  στη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη  και  στο  Κοσσυφοπέδιο,  αφού  όλες  αυτές  οι  χώρες  μοιράζονταν  την
ίδια  ανησυχία:  τις  ξαφνικές  επενδύσεις  σε  μικρο-υδροηλεκτρικούς  σταθμούς  που
επρόκειτο  να  αλλάξουν  τη  ροή  του  ποταμού.  Το  αποκορύφωμα  της  κοινωνικής  και
πολιτικής  σημασίας  επιτεύχθηκε  με  τις  διαδηλώσεις  στη  Σερβία,  ενάντια  στον  κανονισμό
που  θα  επέτρεπε  την  εκμετάλλευση  του  λιθίου  στην  κοιλάδα  Jadar,  κοντά  στην  πόλη
Loznica.  Λόγω  της  επικαιρότητας  και  της  δημόσιας  αναγνώρισης  και  προσοχής,  καθώς
και  του  γεγονότος  ότι  μιλάμε  για  καθαρά  οικολογικά  κινήματα  (άρα  όχι  για  κινήματα  που
εστιάζουν  αλλού  και  που  τελικά  ενσωμάτωσαν  πράσινα  ζητήματα  στην  ατζέντα  τους),
θα  πρέπει  να  αναρωτηθεί  κανείς  δύο  πράγματα:  τις  δομικές  και  μη  δομικές  ευκαιρίες  και
περιορισμούς  τους  (λαμβανομένου  του  μεταβατικού  πλαισίου)  και  ποια  είναι  η  λεκτική
φύση  αυτών  των  κινημάτων  (προσυστημική  ή  αντισυστημική  κριτική).

  Όσον αφορά τα δομικά εμπόδια, καθορίζονται κυρίως από την περιφερειακή θέση. 
Η περιφέρεια, καταρχάς, χαρακτηρίζεται από κυριαρχία καθαρών υπαρξιακών 
ζητημάτων που αφορούν υποβαθμισμένες κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους. Ως
εκ τούτου, τα απτά, καθημερινά ζητήματα, συνεχίζουν να παραμένουν ως τα πιο 
σημαντικά για τους περισσότερους ανθρώπους. Όταν



Među najočiglednijim nestrukturalnim preprekama su faktori starosne dobi (ili 
generacijski) i klasni. Kada se uopštenije govori o zelenom aktivizmu, čak i najrazvi-
jenije zemlje u kojima je politička svest o globalnoj ekologiji dostigla zavidni nivo, 
mladi su ti koji dominiraju na planu osvešćenosti i volje da se mobilišu i delaju. Snimci 
i slike sa skupova koje je organizovao čuveni pokret “Fridays for Future” npr. ods-
likavaju taj trend. Isti pokret pokazuje da se ni klasno pitanje ne može zanemariti. Svi 
svedočimo najskorijoj globalnoj mobilizaciji protiv klimatskih promena koja je nedav-
no eruptirala pod simboličkim vođstvom tinejdžerke iz Švedske koja je političarima 
uputila čuvene reči: “Ukrali ste mi detinjstvo”. Za mnoge na periferiji, a posebno u 
postkonfliktnim zonama poput bivše Jugoslavije, ova metafora “ukradenog detinjst-
va” nije samo metafora – ona je realno i opipljivo iskustvo ratovanja, ekonomskog i 
društvenog propadanja i siromaštva. Zagađenje vazduha i reka, problem sa pijaćom 
vodom ili opasni projekti poput Jadra su zaista pogodni za politizaciju. Zemlje u ko-
jima je ljudima bukvalno ukradeno njihovo detinjstvo i mladost pate od nezadovol-
jenih svakodnevnih egzistencijalnih potreba, nezaposlenosti i nemogućnosti da se 
ima hrana za stolom svakog dana, ne mogu da brinu zbog zagađenog vazduha, jer 
im zagađeni vazduh skraćuje životni vek, ali ih momentalno ne ugrožava koliko siro-
maštvo. 

Prilike se, s druge strane, mogu oceniti iz strukturalne i nestrukturalne pers-
pektive.  Strukturalno, osporavanje neoliberalne tranzicione paradigme se do sada 
pokazalo neefektnim. Levičarske grupe se nisu pozabavile problemima na način 
pogodan za građane koji očigledno ne smatraju da bilo koji od postulata na kojima 
su naša društva građena tokom poslednjih 30 godina treba ili mogu da se menja-
ju i/ili preobražavaju. Ekološka mobilizacija je preusmerila pažnju sa ove frontalne 
kritike nacionalizma ili procesa privatizacije i pronašla (makar privremeno) priklad-
nu žižu preko koje tranziciona paradigma može biti izazvana sa zelene strane. U 
zemljama poput Srbije u kojima je autoritarna vlast razorila javni prostor i pravu 
diskusiju uopšte, ispostavlja se da je ekologija jedino polje nadmetanja koje ima 
respektabilni mobilizacijski kapacitet. Iz nestrukturalne perspektive, možemo videti 
da se, prethodno pomenute nestrukturalne prepreke, mogu bar do neke mere, 
prevazići. Za razliku od mobilizacija koje se odvijaju u ekonomskom kapitalističkom 
centru, zemlje poput Bosne i Srbije su iznedrile trans-generacijske mobilizacije koje 
su takođe obrisale liniju podele između urbanog i ruralnog. Zapravo, aktivistič-
ki poduhvati ruralnih i starijih stanovnika koji su neposredno ugroženi projektima 
poput Rio Tintovog Jadra, predstavljaju jedinstvenu inspiraciju mlađim, urbanim 
aktivistima.

Konačno, možemo se zapitati da li su ove strukturalne i nestrukturalne prepreke, 
kao i prilike, uticale na prirodu ekološke svesti i ekoloških narativa na periferiji Evrope 
i da li su ili nisu uticali na razmere razumevanja ekoloških problema kao dela sistemsk-
og problema perifernog (neoliberalnog) kapitalizma. Uzimajući u obzir demonizova-
nu i poniženu levicu u specifičnom postsocijalističkom kontekstu, ekološki narativi su 
se inicijalno suzdržavali da jasno pozicioniraju ekološke borbe u kontekst levičarskih 
borbi. Polako, saradnja različitih ekoloških organizacija iz regiona bivše Jugoslavije, 
počela je da potiskuje nacionalizam. Na manje neposredan način u odnosu na svoje 
antinacionalističke prethodnike, utisak je da se kod ekološkog antinacionalizma više 
radi o zajedničkoj međunarodnoj akciji nego o sloganima. U tom smislu, ekologija 
se dokazala da je prikladan okvir za tretiranje osetljivih tema na nekonvencionalan 
način, ne kroz saopštenja i kićenje, već kroz zajednički rad aktivista iz Bosne, Srbije, 
Crne Gore, Kosova i dr.
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μιλάμε  για  οικολογία,  από  την  άλλη  πλευρά,  τείνουμε  συχνά  να  μιλάμε  για  παγκόσμια
κλίμακα,  η  οποία,  για  πολλές  στις  χώρες  της  περιφέρειας,  θεωρείται  υπερβολικά
αφηρημένη  και  λιγότερο  σημαντική  από  τα  καθημερινά  κοινωνικά  και  οικονομικά
προβλήματα.  Η  αντίληψη  της  υποταγής  της  περιφέρειας  έναντι  των  πιο  ανεπτυγμένων
καπιταλιστικών  κρατών  που,  παρεμπιπτόντως,  φέρουν  τη  μεγαλύτερη  ευθύνη  για  τις
οικολογικές  καταστροφές  και  την  κλιματική  αλλαγή  –  οδηγεί  πολλούς,  επιπλέον,  στο
συμπέρασμα  ότι  το  ποσοστό  της  ευθύνης  της  περιφέρειας  για  αυτόν  τον  πλανήτη
πρέπει  να  αντιστοιχούν  στην  ευθύνη  της  να  θέτει  σε  κίνδυνο  την  οικολογική  ισορροπία
καταρχήν.

  Μεταξύ  των  πιο  προφανών  μη  δομικών  εμποδίων  είναι  οι  παράγοντες  ηλικίας  (ή
γενιάς)  και  τάξης.  Όταν  μιλάμε  για  πράσινο  ακτιβισμό  γενικότερα,  ακόμη  και  στις  πιο
ανεπτυγμένες  χώρες  όπου  η  πολιτική  συνείδηση  για  την  παγκόσμια  οικολογία  έχει
φτάσει  σε  ζηλευτό  επίπεδο,  είναι  οι  νέοι  που  κυριαρχούν  τόσο  στο  επίπεδο  της
συνείδησης  όσο  και  της  προθυμίας  για  κινητοποίηση  και  δράση.  Πλάνα  και  εικόνες  από
συγκεντρώσεις  που  οργανώθηκαν  από  το  κίνημα  που  είναι  γνωστό  ως  «Παρασκευές  για
το  μέλλον»,  για  παράδειγμα,  απεικονίζουν  αυτή  την  τάση.  Η  ίδια  κίνηση  δείχνει  ότι  ούτε
το  ταξικό  ζήτημα  δεν  μπορεί  να  παραμεληθεί.  Είμαστε  όλοι  μάρτυρες  της  πιο
πρόσφατης  παγκόσμιας  κινητοποίησης  κατά  της  κλιματικής  αλλαγής,  η  οποία
εκτοξεύτηκε  πρόσφατα  υπό  τη  συμβολική  ηγεσία  μιας  έφηβης  από  τη  Σουηδία,  η  οποία
διακήρυξε  ότι  οι  πολιτικοί  της  «έκλεψαν  την  παιδική  ηλικία».  Για  πολλούς  στην
περιφέρεια,  και  ειδικά  στις  μεταπολεμικές  ζώνες,  όπως  η  περιοχή  της  πρώην
Γιουγκοσλαβίας,  αυτή  η  μεταφορά  της  «κλεμμένης  παιδικής  ηλικίας»  δεν  είναι  μόνο  μια
μεταφορά  –  είναι  μια  πραγματική  και  απτή  εμπειρία  πολέμου,  οικονομικής  και
κοινωνικής  υποβάθμισης  και  φτώχειας.  Η  ρύπανση  του  αέρα  ή  των  ποταμών,  τα
προβλήματα  με  το  πόσιμο  νερό  ή  τα  επικίνδυνα  έργα  όπως  το  «Jadar»  είναι  όντως
κατάλληλα  για  πολιτικοποίηση.  Χώρες  όπου  οι  άνθρωποι  έχουν  κυριολεκτικά  κλαπεί  την
παιδική  τους  ηλικία  ή  τη  νεολαία  τους  και  υποφέρουν  από  καθημερινές  υπαρξιακές
ανεκπλήρωτες  ανάγκες,  άνεργοι  και  ανίκανοι  να  εξασφαλίσουν  φαγητό  στο  τραπέζι  κάθε
μέρα,  δεν  μπορούν  να  ανησυχούν  για  τον  μολυσμένο  αέρα  –  γιατί  ο  μολυσμένος  αέρας
μειώνει  τη  ζωή  τους,  αλλά  το  κάνει  να  μην  το  θέτει  σε  κίνδυνο  άμεσα  όπως  κάνει  η  υλική
στέρηση.

  Οι  ευκαιρίες,  από  την  άλλη  πλευρά,  μπορούν  και  πάλι  να  αξιολογηθούν  από
διαρθρωτική  και  μη  δομική  προοπτική.  Από  δομική  άποψη,  η  αμφισβήτηση  του
νεοφιλελεύθερου  μεταβατικού  παραδείγματος  έχει,  μέχρι  στιγμής,  αποδειχθεί
αναποτελεσματική.  Οι  αριστερές  ομάδες  απέτυχαν  να  αντιμετωπίσουν  τα  προβλήματα
με  βολικό  τρόπο  για  τους  πολίτες,  οι  οποίοι  προφανώς  δεν  πιστεύουν  ότι  κανένα  από  τα
αξιώματα  πάνω  στα  οποία  έχουν  οικοδομηθεί  οι  κοινωνίες  μας  τα  τελευταία  30  χρόνια
θα  έπρεπε  ή  θα  μπορούσε  να  αμφισβητηθεί  και/ή  να  μεταμορφωθεί.  Οι  οικολογικές
κινητοποιήσεις  μετατόπισαν  την  προσοχή  από  αυτήν  την  μετωπική  κριτική  του
εθνικισμού  ή  της  διαδικασίας  ιδιωτικοποίησης  και  βρήκαν  (τουλάχιστον  προσωρινά)  ένα
κατάλληλο  εστιακό  σημείο  μέσω  του  οποίου  ένα  μεταβατικό  παράδειγμα  θα  μπορούσε
να  αμφισβητηθεί  από  την  «πράσινη  πλευρά».  Σε  χώρες  όπως  η  Σερβία,  όπου  η
αυταρχική  διακυβέρνηση  έχει  καταστρέψει  τον  δημόσιο  χώρο  και  τις  πραγματικές
συζητήσεις  γενικά,  η  οικολογία  εμφανίζεται  ως  το  μόνο  πεδίο  αμφισβήτησης  που  έχει  μια
αξιοσέβαστη  ικανότητα  κινητοποίησης.  Από  τη  μη  δομική  άποψη,  μπορούμε  να  δούμε
ότι  τα  προαναφερθέντα  μη  δομικά  εμπόδια  θα  μπορούσαν,  τουλάχιστον  σε  κάποιο
βαθμό,  να  ξεπεραστούν.  Σε  αντίθεση  με  τις  κινητοποιήσεις  που  πραγματοποιούνται  στο
οικονομικό  καπιταλιστικό  κέντρο,  χώρες  όπως  η  Σερβία  ή  η  Βοσνία  γέννησαν
κινητοποιήσεις  μεταξύ  των  γενεών  που  διέγραψαν  επίσης  τη  διαχωριστική  γραμμή
μεταξύ  αστικού  και  αγροτικού.  Στην  πραγματικότητα,  οι  ακτιβιστικές  προσπάθειες
κατοίκων  της  υπαίθρου  και  μεγαλύτερης  ηλικίας,  οι  οποίοι  κινδυνεύουν  άμεσα  από  έργα
όπως  το  «Jadar»  της  Rio Tinto,  αντιπροσωπεύουν  μια  μοναδική  έμπνευση  για  τους
νεότερους  αστικούς  ακτιβιστές.

  Τέλος,  μπορούμε  να  αναρωτηθούμε  εάν  αυτά  τα  δομικά  και  μη  εμπόδια,  καθώς  και
οι  ευκαιρίες,  επηρέασαν  τη  φύση  της  οικολογικής  συνείδησης  και  των  οικολογικών
αφηγήσεων  στην  περιφέρεια  της  Ευρώπης  και  αν  επηρέασαν  τον  βαθμό  στον  οποίο  τα
πράσινα  ζητήματα  κατανοήθηκαν  ή  όχι  ως  ένα  μέρος  του  ευρύτερου



U isto vreme, zeleni narativi u bivšoj Jugoslaviji su manje crveni nego što bi se 
moglo očekivati s obzirom na navedene mogućnosti. S vremena na vreme, igrali su 
i  na “NIMNBY” (“not in my neighborhood” – ne u mom dvorištu) kartu, tvrdeći da je 
pravo stanovnika nekog sela ili grada da budu pošteđeni devastacije životne sredine 
i katastrofa. Ovakva strategija bi mogla, posebno kad se mnogo borbi na nekoliko 
različitih mesta uzme skupa, da obezbedi krov za veću sistemsku kritiku. Uprkos tome, 
reformistička agenda je prevladala. Čak i kad su imali priliku da postanu radikalniji, 
kao u slučaju Rio Tinta, u Srbiji, kritika je bila partikularne prirode. Drugim rečima, 
slučaj Rio Tinta, nije dostigao nivo na kome bi kritika perifernog, postsocijalističkog, 
neoliberalnog kapitalizma mogla postati važan deo zelene agende. Naravno, pohle-
pa multinacionalnih kompanija i vlada je kritikovana kroz narativ o interesima profita 
umesto interesima naroda. Ipak, koreni takve logike nisu adresirani.

Verovatno, uzimajući u obzir postsocijalističku realnost, ovo je teže učiniti nego 
izreći. Bili oni sistemski ili antisistemski, zeleni aktivizam i zelene partije su u svakom 
slučaju bile repezentovanije u centru „svetskog ekonomskog sistema“ nego na per-
iferiji. Sama činjenica da je ova vrsta politike stekla legitimitet i podršku na periferiji je 
veliko dostignuće. Ekološke borbe su manje suočene sa strukturalnim i nestruktural-
nim preprekama zbog činjenice da nisu učinjene predmetom ozbiljne demonizacije 
od prevladavajuće paradigme za sada. Ovo je velika prilika za zelene politike da pos-
tanu „prazni označitelji“ i da kroz sebe artikulišu druge borbe lišenih i marginalizo-
vanih. Ako je ikada postojao akter koji bi mogao da efektivno izazove periferni neo-
liberalni kapitalizam i nacionalizam tokom poslednjih 30 godina, to su zeleni akteri. 
Ovo nije stoga što su zelene politike superiorne u odnosu na ostale, već zato što niko 
nije očekivao da se to dogodi i posebno ne s ovakvim nivoom organizacije i javne 
podrške. Sistem sistematske odbrane još uvek nije stavljen u funkciju. Na golu, nema 
nikog; drugim rečima – samo treba poentirati.
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συστημικού  προβλήματος  του  περιφερειακού  (νεοφιλελεύθερου)  καπιταλισμού.
Λαμβάνοντας  υπόψη  τη  δαιμονοποιημένη  και  ταπεινωμένη  αριστερά  στο  συγκεκριμένο
πλαίσιο  του  μετασοσιαλισμού,  οι  οικολογικές  αφηγήσεις  αρχικά  δίσταζαν  να
τοποθετήσουν  τους  πράσινους  αγώνες  ξεκάθαρα  στο  πλαίσιο  των  αριστερών  αγώνων.
Σιγά-σιγά,  η  συνεργασία  μεταξύ  διαφορετικών  οικολογικών  οργανώσεων  από  όλη  την
περιοχή  της  πρώην  Γιουγκοσλαβίας,  άρχισε  να  αμφισβητεί  τον  εθνικισμό.  Με  λιγότερο
άμεσο  τρόπο  από  τους  αντιεθνικιστές  προκατόχους  του,  η  εντύπωση  είναι  ότι  ο
οικολογικός  αντιεθνικισμός  αφορά  περισσότερο  την  κοινή  διεθνή  δράση,  παρά  τα
συνθήματα.  Υπό  αυτή  την  έννοια,  η  οικολογία  αποδείχθηκε  κατάλληλο  πλαίσιο  για  την
αντιμετώπιση  ευαίσθητων  θεμάτων  με  μη  συμβατικό  τρόπο,  όχι  μέσω  δηλώσεων  και
σχολίων,  αλλά  μέσω  κοινής  εργασίας  ακτιβιστών  από  τη  Βοσνία,  τη  Σερβία,  το
Μαυροβούνιο,  το  Κοσσυφοπέδιο  και  άλλες  χώρες.

  Ταυτόχρονα,  οι  πράσινες  αφηγήσεις  στην  πρώην  Γιουγκοσλαβία  ήταν  λιγότερο
χρωματισμένες  με  κόκκινο  από  ό,τι  θα  περίμενε  κανείς,  δεδομένων  των  ευκαιριών  που
αναφέρονται  παραπάνω.  Κατά  καιρούς  έπαιζαν  ακόμη  και  σε  κάρτα  «NIMNBY» («όχι
στη  γειτονιά  μου»),  διεκδικώντας  το  δικαίωμα  των  κατοίκων  ενός  συγκεκριμένου  χωριού
ή  πόλης  να  είναι  απαλλαγμένοι  από  οικολογική  καταστροφή  και  καταστροφές.  Αυτή  η
στρατηγική  θα  μπορούσε,  ωστόσο  –  ειδικά  όταν  συσσωρεύονται  πολλοί  αγώνες  σε
πολλά  διαφορετικά  μέρη,  να  δημιουργήσει  μια  «στέγη»  για  την  πιο  συστημική  κριτική.
Παρόλα  αυτά,  η  μεταρρυθμιστική  ατζέντα  επικράτησε.  Ακόμη  και  όταν  είχαν  την  ευκαιρία
να  γίνουν  πιο  ριζοσπαστικοί  –  όπως  στην  περίπτωση  της  Rio Tinto  στη  Σερβία,  η
κριτική  ήταν  κάπως  πιο  συγκεκριμένη.  Η  περίπτωση  της  Rio Tinto,  με  άλλα  λόγια,  δεν
έφτασε  στο  επίπεδο  όπου  η  κριτική  του  περιφερειακού,  μετασοσιαλιστικού,
νεοφιλελεύθερου  καπιταλισμού  θα  μπορούσε  να  γίνει  σημαντικό  μέρος  της  πράσινης
ατζέντας.  Φυσικά,  η  απληστία  πολυεθνικών  εταιρειών  ή  κυβερνήσεων  επικρίθηκε  μέσω
της  αφήγησης  για  «το  συμφέρον  του  κέρδους  αντί  για  το  συμφέρον  των  ανθρώπων».
Ωστόσο,  οι  ρίζες  μιας  τέτοιας  λογικής  δεν  εξετάστηκαν  ανοιχτά.

  Πιθανώς,  λαμβάνοντας  υπόψη  τη  μετασοσιαλιστική  πραγματικότητα,  αυτό  είναι  πιο
δύσκολο  να  γίνει,  παρά  να  ειπωθεί.  Είτε  ήταν  συστημικός  είτε  αντισυστημικός,  ο
πράσινος  ακτιβισμός  και  τα  πράσινα  κόμματα,  σε  κάθε  περίπτωση,  εκπροσωπούνταν
πάντα  περισσότερο  στο  κέντρο  του  «παγκόσμιου  οικονομικού  συστήματος»  παρά  στην
περιφέρειά  του.  Το  γεγονός  ότι  αυτού  του  είδους  η  πολιτική  κέρδισε  νομιμότητα  και
υποστήριξη  στην  περιφέρεια  είναι  μεγάλο  επίτευγμα.  Οι  οικολογικοί  αγώνες,  ωστόσο,
υποφέρουν  λιγότερο  από  δομικά  και  μη  εμπόδια  λόγω  του  γεγονότος  ότι  δεν  έχουν  γίνει
μέχρι  τώρα  αντικείμενο  σοβαρής  δαιμονοποίησης  από  το  ηγεμονικό  παράδειγμα.  Αυτή
είναι  μια  μεγάλη  ευκαιρία  για  την  πράσινη  πολιτική  να  γίνει  ένα  «κενό  σημαίνον»  και  να
αρθρώσει  άλλους  αγώνες  των  στερημένων  και  των  περιθωριοποιημένων  μέσω  του
εαυτού  της.  Αν  υπήρξε  ποτέ  ένας  ηθοποιός  που  θα  μπορούσε  να  αμφισβητήσει
αποτελεσματικά  τον  περιφερειακό  νεοφιλελεύθερο  καπιταλισμό  και  τον  εθνικισμό  τα
τελευταία  30  χρόνια,  αυτός  είναι  ο  πράσινος  ηθοποιός.  Αυτό  δεν  συμβαίνει  επειδή  η
πράσινη  πολιτική  είναι  ανώτερη  από  άλλες,  αλλά  επειδή  κανείς  δεν  περίμενε  ότι  θα
συμβεί  και  ειδικά  όχι  σε  αυτό  το  επίπεδο  οργάνωσης  και  δημόσιας  υποστήριξης.  Το
σύστημα  συστημικής  άμυνας  δεν  έχει  αναπτυχθεί  ακόμη.  Το  τέρμα  είναι  άδειο,  με  άλλα
λόγια  -  χρειάζεται  μόνο  να  σκοράρεις.
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Η  ΚΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Πράσινες  αφηγήσεις  από  τα  Βαλκάνια

Επικοινώνησε  μαζί  μας:

  Πράσινο  Ευρωπαϊκό  Ίδρυμα
Rue du Fossé – 1536  Λουξεμβούργο

Γραφείο  Βρυξελλών: Mundo Madou – Avenue des Arts 7-8, 1210  Βρυξέλλες
  Τηλ: +32 2 329 00 50

  E-mail: info@gef.eu
Ιστότοπος: www.gef.eu

Συνδέσου  μαζί  μας:

Επισκεφθείτε  τον  ιστότοπό  μας  για  να  μάθετε  περισσότερα  για  εμάς: gef.eu

Ακολουθήστε  μας στα  μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης  για  να
ενημερώνεστε  για  τις τελευταίες  μας  δραστηριότητες  και  εκδηλώσεις

που  λαμβάνουν  χώρα  σε  όλη την  Ευρώπη


