


“Како се заштитити од оних 
који вас штите?” (Платон) 

   ЦИВИЛНО ДРУШТВО ЈЕ: 

 

Инструмент контроле јавне, 

Политичке власти и  

Њене одговорности. 



НОСЕЋЕ ИДЕЈЕ 
ГРАЂАНСКОГ ДРУШТВА 

 

Слободан појединац 

Економска независност 

Правна слобода 

Морална одговорност 



Грађанско цивилно друштво је арена у 
систему владавине на којој... 

 “самоорганизоване групе, покрети и 
појединци, 

 релативно аутономни у односу на 
државу, 

 покушавају да изразе вриједности и 
идеје у које вјерују, 

 да стварају асоцијације, остварују 
солидарност и унапређују своје 
интересе” (Линц и Степан, 1998) 



ГРАЂАНСКО ЦИВИЛНО 
ДРУШТВО ОБУХВАТА 

Друштвене покрете 

Локална удружења грађана 

Женске организације 

Организације 
интелектуалаца, и сл. 



ПОЛИТИЧКО ДРУШТВО... 

   ...је она арена у којој се... 

 “формирана друштвена заједница 
специфично ангажује  

 да би оспорила легитимитет 
постојеће јавне власти државног 
апарата” 



Нацрт Међународног оквира 
за образовање у демократији 

 Шира дефиниција грађанског 
друштва: “оно обухвата сво друштво 
осим владе” 

 Њега чине: бројни ентитети, 
породица, економски пројекти, 
интересне групе, религијске скупине 

 Аутономија цивилног друштва 
утемељује појединачне слободе 



ФУНКЦИЈЕ ГРАЂАНСКОГ 
ДРУШТВА 

Помаже функционисању 
грађанских установа 

Подстиче акције владе??? 

Провјерава институционалну 
моћ 



РАЗВИЈЕНО ЦИВИЛНО 
ДРУШТВО... 

 Јача дух грађанства и активизма 

 Вјеру појединца у властите 
могућности 

 Да нешто може и да промјени 

 Утиче на јавну политику 



Организације и асоцијације цивилног 
друштва су инструмент повезивања 
група с јавним простором путем... 

 Идеја 

 Анализа 

 Анкета 

 Извјештаја 

 Медија 

 Мрежа асоцијација 



НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И 
ЉУДСКА ПРАВА 

 Међународна комисија правника 

 Међународни комитет црвеног крста 

 Међународна амнестија 

 Свјетски савјет цркава 

 Свјетска федерација друштава за 
људска права 

 Међународни хелсиншки комитет 



МОДЕРНИ 
НЕДЕМОКРАТСКИ РЕЖИМИ 

 АУТОРИТАРИЗАМ (власт појединца или 
група у лоше дефинисаним и 
предвидљивим границама) 

 ТОТАЛИТАРИЗАМ (тотална доминација, 
тајна полиција, терор, укидање свих 
елемената цивилног друштва 

 СУЛТАНИЗАМ (нема владавине права, 
глорификација владара, изражено 
мијешање приватног и јавног, заслуге се 
награђују од вође...) 



МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ 

 Идентитет жеме 

 Однос “мушкарац – жена” 

 “црни проблем” 

 Латиноамериканци 

 Индијанци 

 Порториканци 

 



МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ 

 Хомосексуалци 

 Лезбејке 

 Религијске групе 

 Секте 

 Хендикепирани и презрени 

 




