Уводна реч
У једној познатој анегдоти, узбуђени новинар упитао је Харолда
МакМилана, новоизабраног британског премијера, шта би могло
навести његову владу да одступи од постављених планова. МакМиланов
лаконски одговор гласио је: „Догађаји, драго момче, догађаји“. Вероватно
најкрупнији догађај нашег доба, испоставља се, јесте економска криза која
је отпочела у периоду од 2007. до 2009. године у земљама капиталистичког
језгра. Комбинација економске дислокације, анемичног опоравка и
интезивнијег геополитичког супротстављања у Медитеранском басену
произвела је хумантарну и избегличку катастрофу у Сирији. У реакцији на
пристизање једног броја ових избеглица у земље капиталистичког језгра,
границе јавног дискурса померају се ка десној страни политичког спектра.
Синтезис се, делом, осврнуо на овај аспект савременог доба у прошлом
броју бавећи се темом миграција.
У овом броју, определили смо се за осврт на другу страну политичког
спектра. Проблем социо-економске неједнакости с великом жестином
вратио се у јавне и академске расправе у последњих неколико година.
Међу чланцима објављним у првом броју Синтезиса 2009. године, налази
се и критика постмодернистичких теорија идентитета у којој се указује
на проблем да су ови приступи довели до запостављања појма класе
у друштвеним наукама. Мало ко је тада могао да претпостави да ће се
питања класних неједнакости тако брзо и тако често поново постављати.
У дугој сенци Велике рецесије, ову проблематику је у главни ток јавних
и академских расправа вратила транснационална дифузија „Оccupy“
покрета, као и успон нових или нових-старих левих алтернатива у
земљама попут Сједињених Држава, Велике Британије, Грчке и Шпаније.
Ови покрети су и узрок и последица оживељеног интересовања за
проблеме социо-економске неједнакости. Из уже академске сфере, мало
која друга књига је овом тренду дала допринос као књига Томе Пикетија
о дугорочним тенденцијама ка неједнакости у капитализму. Пикетијева
књига представља прави интердисциплинарни бисер који комбинује
ригорозну економску анализу са историјом, социолошким увидима и
елементима литерарне анализе.
Синтезис, од својих почетака, у границама наших могућности,
тежи да буде форум за интердисциплинарна истраживања и за рушење
дисциплинарих граница. Стога, како друштвена стварност, тако и
унутарња динамика хуманистичких и друштвених наука, определили су
нас да овај број посветимо неједнакости.
У име уредништва Синтезиса,
Марко Жиловић
V

