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Зашто Напредак?

Питање из наслова – премда одговор на њега делује прилично очигледно
– има своје пуно оправдање. Одувек се и у свету и у Србији водила
битка између напретка, назатка и status-a quo. Нажалост, неретко
су надвладавале политичке снаге које су биле носиоци последње две
опције. Заправо, назадак и status quo представљају исту опцију, јер
одржавање постојећег стања у дужем периоду нужно води назадовању
читавог друштва, ма колико вредних и поштених појединаца деловало
у њему. Све израженији сукоби интересних група и снажење свести о
потреби измена постојећих друштвених односа указују на значај појава
које ће бити у средишту наших интересовања.
Свет је у превирању. Међународни односи се трансформишу,
историја мења у складу с интересима носилаца моћи, тероризам
се шири, миграције постају глобални изазов, климатска слика
све више забрињава, људска права су све угроженија, расте број
сиромашних, док се популација малих народа све убрзаније смањује.
Класне, етничке, верске, родне и друге разлике производе грађанске
немире широм планете, екстремизам буја на свим странама, док
драматизовани медијски садржаји креирају запаљиве амбијенте и
бројна дипломатска ангажовања. Дубоке и снажне промене које сваким
даном добијају на замаху траже одговоре на изазове који се постављају
пред глобализованим друштвом, али и сваком заједницом посебно.
Изостанак покушаја да се дâ одговор на те изазове води заостајању,
стагнацији, назатку. Само креативно ангажовање да се на изазове
одговори правовремено доноси резултате. Значи – напредак!
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Покретањем часописа за политичку теорију и праксу Напредак
настојимо да допринесемо пружању одговора на питања друштвеног
развоја у најширем смислу те речи. При томе, опредељени за напредак,
садржај тог појма не доживљавамо само као материјално, већ и као
духовно (културно у најширем смислу) напредовање читавог друштва
и сваког појединца који је његов део. Овај часопис намењен је онима
који желе да самостално размишљају о идејама на којима почивају
друштвене вредности. Жеља нам је да их оспособимо за тумачење
тих идеја, да их боље разумемо не само кроз интерпретације већ и
аргументе којима су образложене.
Фондација за српски народ и државу, која је издавач часописа,
има за један од својих циљева неговање политичке културе и дијалога.
Сматрајући да је то предуслов свеколиког друштвеног напретка
наше земље и народа, у часопису Напредак настојаћемо да у пракси
остваримо такво опредељење. Томе у прилог иде и чињеница да у
данашње време Србија доживљава истински друштвени напредак на
различитим пољима друштвеног развоја: од економског до политичког;
од афирмације националних и државних интереса до снажења њене
позиције у међународним односима. Зато на сарадњу позивамо све
који могу да допринесу том прегнућу: од научника који истражују
различите аспекте друштва до доносилаца стратешких одлука које се
односе на практична друштвена кретања.
Одлучујући се да први број часописа Напредак изађе баш на
Видовдан хтели смо да нагласимо чврсту везу између традиције и
напретка. Јер напредак који није ослоњен на богату традицију и
друштвене вредности које је она валоризовала, врло често представља
тек техничку модернизацију, а може водити и ка друштвеном назатку.
Зато треба обезбедити прожимање традиције и модернизације, јер је
то истинска основа за друштвени напредак.
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