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Са	же	так

У овом ра ду, аутор по ла зи од ста но ви шта да со ци ја
ли за ци ја пред ста вља ко ри стан ана ли тич ки оквир за об ја
шње ње де ло ва ња др жа ва чла ни ца у окви ру два ме ђу вла ди на 
ко ми те та (По ли тич кобез бед но сни ко ми тет, Вој ни ко ми
тет ЕУ), ко ји чи не око сни цу ин сти ту ци о нал ног окви ра без
бед но сне по ли ти ке ЕУ. Сма тра ју ћи да по на ша ње др жа ва 
чла ни ца у на ве де ним ко ми те ти ма мо же би ти об ја шње но 
кроз при зму ло ги ке при клад но сти, а не са ста но ви шта ра
ци о нал ног из бо ра и ло ги ке по сле ди ца, аутор ће у ра ду на сто
ја ти да покажe да је ин тер ак ци ја из ме ђу др жа ва чла ни ца у 
окви ру ових ко ми те та до ве ла до про це са со ци ја ли за ци је, и 
са мим тим усло ви ла и евро пе и за ци ју. У том ци љу, рад ће би
ти по де љен у два де ла. У пр вом де лу, аутор се ба ви кон цеп
ту ал ним иза зо ви ма ве за ним за по јам со ци ја ли за ци је. У дру
гом де лу ра да, аутор ана ли зи ра де ло ва ње др жа ва у окви ру 
два по ме ну та ме ђу вла ди на ко ми те та без бед но сне по ли ти ке 
ЕУ. До ла зи се до за кључ ка да је, упр кос ме ђу вла ди ној ло ги
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ци, ко ја до ми ни ра у про це су од лу чи ва ња у окви ру без бед но сне 
по ли ти ке ЕУ, ин тер ак ци ја из ме ђу др жа ва чла ни ца у окви
ру ових ко ми те та до ве ла до про це са со ци ја ли за ци је. Аутор 
закључујe, ме ђу тим, да се ис ход со ци ја ли за ци је ре а ли зу је 
у ви ду адап та ци је, ка да се ак те ри, кроз про цес уче ња уло
ге, по на ша ју «при клад но» и «пре ба цу ју» сво је по на ша ње са 
све сног стра те гиј ског кал ку ли са ња на све сно игра ње уло ге. 
Овај вид со ци ја ли за ци је још увек не до во ди до ин тер на ли за
ци је, тј. при хва та ња «здра во за го то во» нор ми ин сти ту ци је 
ко јој ак те ри при па да ју, што би до ве ло до про ме не њи хо вих 
ин те ре са и иден ти те та. 

Кључ не ре чи: со ци ја ли за ци ја, евро пе и за ци ја, ин тер на
ли за ци ја, адап та ци ја, Европ ска уни ја, без бед но сна и од брам
бе на по ли ти ка ЕУ.

Увод

Без	бед	но	сна	 и	 од	брам	бе	на	 по	ли	ти	ка	 ЕУ	 углав	ном	 је	
ана	ли	зи	ра	на	кроз	при	зму	те	о	ри	је	ме	ђу	вла	ди	них	од	но	са	(in-
ter	go	vern	men	ta	lism),	пре	ма	ко	јој	основ	ни	екс	пли	ка	тив	ни	еле-
ме	нат	у	про	це	су	европ	ске	ин	те	гра	ци	је	пред	ста	вља	ју	пре	фе-
рен	ци	је	др	жа	ва	чла	ни	ца	ЕУ,	ко	је	су	дик	ти	ра	не	ра	ци	о	нал	ним	
ин	те	ре	си	ма,	 те	 у	 слу	ча	ју	 кон	сен	зу	са	 из	ме	ђу	 на	ци	о	нал	них	
вла	да,	 про	цес	 европ	ске	 ин	те	гра	ци	је	 на	пре	ду	је,	 а	 у	 слу	ча-
ју	не	сла	га	ња,	овај	про	цес	стаг	ни	ра	или	на	за	ду	је.1	Са	вре	ме-
ну	ва	ри	јан	ту	ове	те	о	ри	је	пред	ста	вља	тзв.	ли	бе	рал	на	те	о	ри	ја	
ме	ђу	вла	ди	них	 од	но	са	 (li	be	ral	 in	ter	go	vern	men	ta	lism),	 пре	ма	
ко	јој	про	цес	европ	ске	ин	те	гра	ци	је	пред	ста	вља	про	цес	ме	ђу-
др	жав	ног	пре	го	ва	ра	ња.	Др	жа	ве	 су	 ра	ци	о	нал	ни	 ак	те	ри	 ко	ји	
сле	де	сво	је	ин	те	ре	се,	тј.	пре	фе	рен	ци	је,	ко	ји	се	ар	ти	ку	ли	шу	
на	на	ци	о	нал	ном	ни	воу,	услед	при	ти	са	ка	до	ма	ћих	уче	сни	ка,	
и	те	шко	чи	не	уступ	ке	ко	ји	ни	су	у	скла	ду	са	тим	ин	те	ре	си	ма,	
због	че	га	си	стем	ЕУ	пред	ста	вља	из	раз	«нај	ма	њег	за	јед	нич-
ког	име	ни	о	ца»,	али	не	и	из	раз	нул	тог	зби	ра,	ка	ко	на	гла	ша-
ва	ју	пред	став	ни	ци	кла	сич	не	те	о	ри	је	ме	ђу	вла	ди	них	од	но	са.2 

1	 Stan	ley	Hof	fmann,	“To	wards	a	Com	mon	Fo	re	ign	and	Se	cu	rity	Po	licy?”,	Jo	ur	nal 
of Com mon Mar ket Stu di es,	vol.	38,	n°	2,	2000,	pp.	189-198;Stan	ley	Hof	fmann,	
“Ob	sti	na	te	 or	Ob	so	le	te?	The	Fa	te	 of	 the	Na	tion	Sta	te	 and	 the	Ca	se	of	We	stern	
Euro	pe”,De a da lus,	vol.	95,	n°	3,	1966,	pp.	862-915.

2 Де	ја	на	Вук	че	вић,	“До	при	нос	ли	бе	рал	не	те	о	ри	је	ме	ђу	вла	ди	них	од	но	са	у	из-
у	ча	ва	њу	про	це	са	 европ	ске	 ин	те	гра	ци	је”,	По ли тич ка ре ви ја,	 вол.	 10,	 бр.	 1,	
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На	су	прот	овим	те	о	ри	ја	ма,	кон	струк	ти	ви	стич	ки	при	ступ	на-
гла	ша	ва	 ути	цај	 нор	ми,	 пра	ви	ла	 и	 про	це	са	 ин	тер	ак	ци	је	 на	
ак	те	ро	во	до	но	ше	ње	од	лу	ка,	ко	ји	мо	гу	до	ве	сти	до	тран	сфор-
ма	ци	је	ин	те	ре	са	и	со	ци	ја	ли	за	ци	је	ак	те	ра.	За	раз	ли	ку	од	ра-
ци	о	на	ли	зма,	ко	ји	сма	тра	да	су	ин	те	ре	си	ак	те	ра	ег	зо	ге	ни,	тј.	
да	су	стро	го	од	ре	ђе	ни	струк	ту	ром	ме	ђу	на	род	ног	си	сте	ма,	те	
да	ак	тер	мо	же	да	про	ме	ни	по	на	ша	ње	али	не	и	ин	те	ре	се,	кон-
струк	ти	ви	зам	по	ла	зи	од	ста	ва	да	су	ин	те	ре	си	ен	до	ге	ни,	тј.	да	
су	про	из	вод	дру	штве	не	ин	тер	ак	ци	је,	те	да	се	мо	гу	ме	ња	ти.	
Кон	струк	ти	ви	стич	ки	при	ступ	не	по	сма	тра	раз	вој	без	бед	но-
сне	и	од	брам	бе	не	по	ли	ти	ке	ЕУ	као	збир	на	ци	о	нал	них	ин	те-
ре	са.	За	пред	став	ни	ке	овог	прав	ца,	овај	про	цес	је	дру	штве	но	
кон	стру	и	сан,	он	 се	 ја	вља	као	ре	зул	тат	ко	му	ни	ка	ци	је	на	ци-
о	нал	них	ди	пло	ма	ти	ја	о	њи	хо	вим	на	ме	ра	ма	и	пер	цеп	ци	ја	ма	
ове	са	рад	ње,	те	се	оту	да	и	ука	зу	је	на	зна	чај	про	це	са	со	ци	ја-
ли	за	ци	је	у	окви	ру	са	рад	ње	др	жа	ва	чла	ни	ца,	ко	ја	усло	вља	ва	
вла	да	ју	ће	 ели	те	 да	 вр	ше	 из	бор	 од	ре	ђе	них	 по	ли	ти	ка,	 иде	ја,	
стра	те	ги	ја	и	кон	крет	них	ин	те	ре	са.	Со	ци	ја	ли	за	ци	ја	се	у	овом	
ра	ду	од	но	си	на	ин	тер	ак	ци	ју	из	ме	ђу	чла	но	ва	од	ре	ђе	не	гру	пе,	
и	усва	ја	ње	од	ре	ђе	них	на	чи	на	по	на	ша	ња.	Основ	на	од	ли	ка	со-
ци	ја	ли	за	ци	је	је	да	ак	те	ри,	ко	ји	су	се	по	на	ша	ли	ра	ци	о	нал	но	у	
скла	ду	са	сво	јим	кал	ку	ла	ци	ја	ма	о	оче	ки	ва	ним	по	сле	ди	ца	ма	
(ло	ги	ка	по	сле	ди	ца),	ме	ња	ју,	услед	ин	тер	ак	ци	је,	сво	је	по	на	ша-
ње	у	ин	сти	ту	ци	о	нал	ном	окру	же	њу	и	по	чи	њу	да	се	по	на	ша	ју	
«при	клад	но»	тј.	њи	хо	во	по	на	ша	ње	је	за	сно	ва	но	на		оба	ве	за	ма	
и	кон	цеп	ци	ја	ма	при	клад	не	ак	ци	је	(ло	ги	ка	при	клад	но	сти).

Ауто	ри	 у	 овом	 ра	ду	 за	сту	па	ју	 ста	но	ви	ште	 да	 со	ци	ја-
ли	за	ци	ја	пред	ста	вља	ко	ри	стан	ана	ли	тич	ки	оквир	за	раз	у	ме-
ва	ње	 де	ло	ва	ња	 др	жа	ва	 чла	ни	ца	 у	 окви	ру	 два	ме	ђу	вла	ди	на	
ко	ми	те	та	 (По	ли	тич	ко-без	бед	но	сни	ко	ми	тет,	Вој	ни	 ко	ми	тет	
ЕУ),	ко	ји	пред	ста	вља	ју	ка	та	ли	за	то	ре	ево	лу	ци	је	без	бед	но	сне	
и	од	брам	бе	не	по	ли	ти	ке	ЕУ.	Рад	је	по	де	љен	у	два	де	ла.	У	пр-
вом	де	лу,	ауто	ри	се	ба	ве	пој	мом	со	ци	ја	ли	за	ци	је.	Ана	ли	за	фе-
но	ме	на	со	ци	ја	ли	за	ци	је	би	ће	за	сно	ва	на	на	раз	ли	ко	ва	њу	со	ци-
ја	ли	за	ци	је	као	про	це	са	и	као	ис	хо	да,	тј.	на	ди	на	мич	ној	и	ста-
тич	ној	при	ро	ди	со	ци	ја	ли	за	ци	је.	Со	ци	ја	ли	за	ци	ја	пред	ста	вља	
про	цес	у	ко	јем	по	је	дин	ци	по	ста	ју	део	со	ци	јал	них	агре	га	ци	ја,	
али	она	та	ко	ђе	под	ра	зу	ме	ва	и	иден	ти	тет	дру	штве	ног	си	сте	ма	

2011,	стр.	329-330.
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чи	ји	су	ак	те	ри	део,	и	на	чин	на	ко	ји	по	је	ди	нач	но	по	на	ша	ње,	
нор	ме	 и	 ру	ти	не	 ства	ра	ју	 ове	 си	сте	ме.	У	 дру	гом	де	лу	 ра	да,	
ана	ли	зи	ра	ће	 се	 ин	тер	ак	ци	ја	 др	жа	ва	 у	 окви	ру	 два	на	ве	де	на	
ме	ђу	вла	ди	на	ко	ми	те	та	без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке	ЕУ.	Ауто	ри	за-
кљу	чу	ју	да	 је,	 упр	кос	ме	ђу	вла	ди	ној	ло	ги	ци,	 ко	ја	до	ми	ни	ра	
у	про	це	су	 од	лу	чи	ва	ња	у	 окви	ру	без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке	ЕУ,	
ин	тер	ак	ци	ја	из	ме	ђу	др	жа	ва	чла	ни	ца	у	окви	ру	ових	ко	ми	те	та	
до	ве	ла	до	про	це	са	со	ци	ја	ли	за	ци	је.	Ис	ход	со	ци	ја	ли	за	ци	је	ре	а-
ли	зу	је	се	у	ви	ду	адап	та	ци	је,	ка	да	се	ак	те	ри,	кроз	про	цес	уче	ња	
уло	ге,	по	на	ша	ју	«при	клад	но»	и	«пре	ба	цу	ју»	сво	је	по	на	ша	ње	
са	све	сног	стра	те	гиј	ског	кал	ку	ли	са	ња	на	све	сно	игра	ње	уло-
ге.	Ауто	ри	до	ла	зе	до	за	кључ	ка	да	овај	вид	со	ци	ја	ли	за	ци	је	још	
увек	ни	је	до	вео	до	ин	тер	на	ли	за	ци	је,	тј.	до	«ин	стинк	тив	ног»	
усва	ја	ња	нор	ми	ин	сти	ту	ци	је	ко	јој	ак	те	ри	при	па	да	ју,	што	би	
усло	ви	ло	про	ме	ну	њи	хо	вих	ин	те	ре	са	и	иден	ти	те	та.

1. Со ци ја ли за ци ја као про цес и као ис ход

Со	ци	ја	ли	за	ци	ја	је	че	сто	ко	ри	шћен	тер	мин	у	из	у	ча	ва	њу	
про	це	са	европ	ске	ин	те	гра	ци	је.	Уоп	ште	но	го	во	ре	ћи,	по	јам	со-
ци	ја	ли	за	ци	је	се	од	но	си	на	про	цес	пу	тем	ко	јег	ак	те	ри	сти	чу	
раз	ли	чи	те	иден	ти	те	те,	ко	ји	во	де	ка	но	вим	ин	те	ре	си	ма,	кроз	
ин	тер	ак	ци	ју	у	окви	ру	ши	рег	дру	штве	ног	кон	тек	ста	и	струк-
ту	ре.3Про	цес	со	ци	ја	ли	за	ци	је	се	по	сма	тра	као	је	дан	од	основ-
них	ме	ха	ни	за	ма	евро	пе	и	за	ци	је.4

3	 Da	vid	H.	Be	ar	ce,	Stacy	Bon	da	nel	la,	“In	ter	go	vern	men	tal	Or	ga	ni	za	ti	ons,	So	ci	a	li-
za	tion	and	Mem	ber-Sta	te	In	te	rest	Con	ver	gen	ce”,	In ter na ti o nal Or ga ni za tion,	vol.	
61,	n°	4,	2007,	p.	706.

4	 По	сто	ји	ви	ше	раз	ли	чи	тих	де	фи	ни	ци	ја	пој	ма	евро	пе	и	за	ци	је.	Пре	ма	Ла	дре	ху,	
овај	кон	цепт	под	ра	зу	ме	ва»	гра	ду	ел	ни	про	цес	ко	ји	пре	у	сме	ра	ва	пра	вац	и	об-
лик	по	ли	ти	ка	до	ни	воа	на	ко	јем	по	ли	тич	ка	и	еко	ном	ска	ди	на	ми	ка	ЕУ	по	ста-
је	део	ор га ни за ци о не	ло	ги	ке	на	ци	о	нал	них	по	ли	ти	ка	и	по	ли	тич	ког	од	лу	чи-
ва	ња»	-Ro	bert La	drech,	“Euro	pe	a	ni	za	tion of Do	me	stic Po	li	tics and In	sti	tu	ti	ons:	
The Ca	se of Fran	ce”,	Jo ur nal of Com mon Mar ket Stu di es,	 vol.	 32,	 n°	 1,	 1994,	
p.	69.	У	сре	ди	шту	ове	де	фи	ни	ци	је	је	уло	га	ор	га	ни	за	ци	о	не	адап	та	ци	је,	уче-
ња	и	по	ли	тич	ке	про	ме	не.	И	Ра	да	е	ли	слич	но	са	гле	да	ва	по	јам	евро	пе	и	за	ци	је,	
де	фи	ни	шу	ћи	је	као	про	цес	«из	град	ње,	ши	ре	ња	и	спро	во	ђе	ња	фор	мал	них	и	
не	фор	мал	них	пра	ви	ла,	про	це	ду	ра,	по	ли	тич	ких	па	ра	диг	ми,	сти	ло	ва,	«на	чи-
на	чи	ње	ња	ства	ри»	и	за	јед	нич	ких	ве	ро	ва	ња	и	нор	ми	ко	је	се	пр	во	де	фи	ни	шу	
и	кон	со	ли	ду	ју	у	окви	ру	по	ли	тич	ког	про	це	са	уну	тар	ЕУ,	а	за	тим	угра	ђу	ју	у	
ло	ги	ку	до	ма	ћих	дис	кур	са,	иден	ти	те	та,	по	ли	тич	ких	струк	ту	ра	и	јав	них	по-
ли	ти	ка»	-	Cla	u	dio Ra	da	el	li,	“Whit	her Euro	pe	a	ni	za	tion?	Con	cept	stretching	and	
sub	stan	ti	ve	chan	ge”,	Euro pean In te gra tion on li ne Pa pers,	vol.	4,	n°	8,	2000,	http://
eiop.or.at/eiop/tex	te/2000-008a.htm,	p.	4.	Да	кле,	по	јам	евро	пе	и	за	ци	је	укљу	чу	је	
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У	 ака	дем	ској	 ли	те	ра	ту	ри	 на	и	ла	зи	мо	 на	 мно	штво	 де-
фи	ни	ци	ја	 со	ци	ја	ли	за	ци	је.	 Пре	ма	 Ја	ну	 Бе	јер	су	 (Jan	 Beyers),	
со	ци	ја	ли	за	ци	ја	 је	про	цес	ко	ји	по	ка	зу	је	ка	ко	по	је	дин	ци	раз-
ви	ја	ју	 осе	ћај	 при	пад	но	сти	 пре	ма	 гру	пи	 и	 у	 скла	ду	 са	 тим	
при	ла	го	ђа	ва	ју	 сво	је	 по	на	ша	ње.	 Кључ	ну	 уло	гу	 у	 овом	 про-
це	су	 има	ју	 ор	га	ни	за	ци	ја	 со	ци	јал	них	 ин	тер	ак	ци	ја	 (ин	сти-
ту	ци	о	нал	ни	 усло	ви	 и	 фор	мал	на/не	фор	мал	на	 пра	ви	ла	 ко	ја	
струк	ту	ри	ра	ју	 дру	штве	ни	 жи	вот),	 ло	ги	ка	 тих	 ин	тер	ак	ци	ја	
(по	га	ђа	ње,	игра	ње	уло	ге,	убе	ђи	ва	ње)	и	на	чин	на	ко	ји	све	ово	
ути	че	на	ин	тер	на	ли	зо	ва	ње	прак	се	по	на	ша	ња,	на	нор	ме	ве	за-
не	за	при	клад	ност	и	пре	фе	рен	ци	је	ве	за	не	за	ис	хо	де.	Дру	гим	
ре	чи	ма,	со	ци	ја	ли	за	ци	ја	је	ре	де	фи	ни	са	ње	нор	ми	и	прак	си,	ко-
је	по	сте	пе	но	по	ста	ју	“ин	тер	на	ли	зо	ва	не”	као	та	кве.5	Трон	дал	
(Jar	le	Tron	dal)	ис	ти	че	да	је	со	ци	ја	ли	за	ци	ја	“јед	но	сме	ран	про-
цес”,	ко	ји	под	ра	зу	ме	ва	да	со	ци	ја	ли	за	тор	еду	ку	је,	ин	док	три-
ни	ра,	учи,	убе	ђу	је	и	ши	ри	сво	је	нор	ме,	уве	ре	ња	и	пра	ви	ла	на	
објек	те	со	ци	ја	ли	за	ци	је,6	док	Џон	стон	(Ala	sta	ir	Iain	Johnston)	
сма	тра	да	 је	 со	ци	ја	ли	за	ци	ја	 “про	цес	пу	тем	ко	јег	 со	ци	јал	на	
ин	тер	ак	ци	ја	на	во	ди	“но	во	при	до	шли	це”	да	при	хва	те	оче	ки-
ва	не	 на	чи	не	ми	шље	ња,	 осе	ћа	ња	 и	 де	ло	ва	ња”.7Џе	фри	Че	кел	
(Jef	frey	Chec	kel)	од	ре	ђу	је	со	ци	ја	ли	за	ци	ју	као	про	цес	уво	ђе-
ња	ак	те	ра	у	нор	ме	и	пра	ви	ла	да	те	за	јед	ни	це.8Ова	кво	са	гле	да-
ва	ње	 со	ци	ја	ли	за	ци	је	 укљу	чу	је	 по	сто	ја	ње	 ор	га	ни	за	ци	је	 ко	ја	
“уво	ди”сво	је	чла	но	ве	у	по	сто	је	ћи	скуп	за	јед	нич	ких	нор	ми	и	
пра	ви	ла.	У	том	сми	слу,	со	ци	ја	ли	за	ци	ја	се	са	гле	да	ва	као	“top-
down”	 про	цес.	 Пре	ма	 Че	ке	лу,	 усва	ја	њем	 нор	ми	 за	јед	ни	це,	
со	ци	ја	ли	за	ци	ја	усло	вља	ва	да	 ак	тер	“пре	ба	цу	је”	 сво	је	по	на-

и	не	фор	мал	на	пра	ви	ла,	па	ра	диг	ме,	иде	о	ло	ги	ју	и	кул	ту	ру,	и	под	вла	чи	зна	чај	
про	ме	не	у	ло	ги	ци	по	на	ша	ња.	Ме	ђу	тим,	евро	пе	и	за	ци	ја	је	дво	сме	ран	про	цес	
пу	тем	ко	јег	 се	ре	ак	ци	је	 др	жа	ва	чла	ни	ца	на	ин	те	гра	ци	о	ни	про	цес	усме	ра-
ва	ју	ка	европ	ским	ин	сти	ту	ци	ја	ма	и	по	ли	ти	ка	ма	и	обр	ну	то.	Ви	де	ти:	Де	ја	на	
Вук	че	вић,	“Евро	пе	и	за	ци	ја	на	ци	о	нал	них	спољ	них	по	ли	ти	ка	-	идеј	ни	оквир”,	
На ци о нал ни ин те рес,	вол.	7,	бр.	2,	2011,	стр.	9-28.

5	 Jan	Beyers,	“Con	cep	tual	and	Met	ho	do	lo	gi	cal	Chal	len	ges	 in	 the	Study	of	Euro-
pean	So	ci	a	li	za	tion”,	Jo ur nal of Euro pean Pu blic Po licy,	vol.	17,	n°	6,	2010,	p.	909.	

6	 Jar	le	Tron	dal,	“Re-So	ci	a	li	zing	Ci	vil	Ser	vants:	The	Tran	sfor	ma	ti	ve	Po	wers	of	EU	
In	sti	tu	ti	ons”,	Ac ta Po li ti ca,	vol.	39,	2004,	p.	12.	

7	 Ala	sta	ir	 Iain	 Johnston,	 “Tre	a	ting	 In	ter	na	ti	o	nal	 In	sti	tu	ti	ons	 as	 So	cial	 En	vi	ron-
ments”,	In ter na ti o nal Stu di es Qu ar terly,	vol.	45,	2001,	p.	494.	

8	 Jef	frey	Chec	kel,	“In	ter	na	ti	o	nal	In	sti	tu	ti	ons	and	So	ci	a	li	za	tion	in	Euro	pe:	In	tro	duc-
tion	and	Fra	me	work”,	In ter na ti o nal Or ga ni za tion,	vol.	59,	n°	4,	2005,	p.	804.
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ша	ње	са	ло	ги	ке	по	сле	ди	ца	(lo gic of con se qu en ces)	на	ло	ги	ку	
при	клад	но	сти	(lo gic of ap pro pri a te ness).9

На	осн	 ову	на	ве	де	них	де	фи	ни	ци	ја	за	кљу	чу	је	мо	да	со-
ци	ја	ли	за	ци	ја	укљу	чу	је	ин	тер	ак	ци	ју	из	ме	ђу	чла	но	ва	од	ре	ђе-
не	гру	пе,	и	усва	ја	ње	од	ре	ђе	них	на	чи	на	по	на	ша	ња.	Основ	на	
од	ли	ка	со	ци	ја	ли	за	ци	је	је	да	ак	те	ри,	ко	ји	су	се	по	на	ша	ли	ра-
ци	о	нал	но	у	скла	ду	са	њи	хо	вим	кал	ку	ла	ци	ја	ма	о	оче	ки	ва	ним	
по	сле	ди	ца	ма	 (ло	ги	ка	 по	сле	ди	ца),	 ме	ња	ју,	 услед	 ин	тер	ак	ци-
је,	сво	је	по	на	ша	ње	и	по	чи	њу	да	се	по	на	ша	ју	“при	клад	но”	тј.	
њи	хо	во	по	на	ша	ње	је	за	сно	ва	но	на	оба	ве	за	ма	и	кон	цеп	ци	ја	ма	
при	клад	не	ак	ци	је.

Раз	ма	тра	ње	кон	цеп	та	со	ци	ја	ли	за	ци	је	оте	жа	но	је	чи	ње-
ни	цом	 да	 она	 исто	вре	ме	но	 пред	ста	вља	 и	 про	цес	 и	 ис	ход.10 
Као	 про	цес,	 она	 под	ра	зу	ме	ва	 усва	ја	ње	 од	ре	ђе	них	 нор	ми,	 а	
као	 ис	ход	 она	 обез	бе	ђу	је	 ства	ра	ње	 ко	лек	тив	ног	 ен	ти	те	та.	
Дво	ја	ка	при	ро	да	со	ци	ја	ли	за	ци	је	оте	жа	ва	раз	ли	ко	ва	ње	узро-
ка	од	по	сле	ди	ца.11Со	ци	ја	ли	за	ци	ја	пред	ста	вља	про	цес	у	ко	јем	
по	је	дин	ци	по	ста	ју	део	со	ци	јал	них	агре	га	ци	ја,	али	она	та	ко	ђе	
под	ра	зу	ме	ва	и	иден	ти	тет	дру	штве	ног	си	сте	ма	у	ко	ји	су	по-
је	дин	ци	“угра	ђе	ни”и	на	чин	на	ко	ји	по	је	ди	нач	но	по	на	ша	ње,	
нор	ме	и	ру	ти	не	ства	ра	ју	ове	системe.	Дру	гим	ре	чи	ма,	по	сто-
ји	 ди	на	мич	на	 (про	цес)	 и	 ста	тич	на	 при	ро	да	 со	ци	ја	ли	за	ци	је	
(ис	ход).	

Со	ци	ја	ли	за	ци	ја	као	про	цес	укљу	чу	је	од	ре	ђе	не	ме	ха	ни-
зме,	ко	ји	по	ве	зу	ју	ини	ци	јал	не	усло	ве	и	спе	ци	фич	не	ре	зул	та-
те.12	Ко	ји	су	то	ме	ха	ни	зми	ко	ји	на	во	де	ак	те	ре	да	усво	је	од-
ре	ђе	не	нор	ме,	пра	ви	ла,	на	чин	по	на	ша	ња	да	те	ин	сти	ту	ци	је?	
Пре	ма	Џе	фри	ју	Че	ке	лу	 (Jef	frey	Chec	kel),	по	сто	је	три	основ-
на	 ме	ха	ни	зма	 ко	ји	 усло	вља	ва	ју	 про	цес	 со	ци	ја	ли	за	ци	је.	 То	
су	 стра	те	гиј	ско	 кал	ку	ли	са	ње,	 игра	ње	уло	ге	и	 (нор	ма	тив	но)	
убе	ђи	ва	ње.13	Ка	да	 је	реч	о	стра	те	гиј	ском	кал	ку	ли	са	њу,	овај	

9	 Ви	де	ти:	 Ђор	ђе	 Сто	ја	но	вић,	 Пе	тар	 Ма	тић,	 “Кон	цепт	 стра	те	шке	 кул	ту	ре:	
слу	чај	ЕУ”,	По ли тич ка ре ви ја,	вол.	25,	бр.	3,	2010,	стр.	314-315.

10	 Jan	Beyers,	“Con	cep	tual	and	Met	ho	do	lo	gi	cal	Chal	len	ges	 in	 the	Study	of	Euro-
pean	So	ci	a	li	za	tion”,	op. cit.,	p.	911.

11 Ibid.
12 Mic	hael	Zürn,	Jef	frey	Chec	kel,	“Get	ting	So	ci	a	li	sed	to	Bu	ild	Brid	ges:	Con	struc	ti-

vism	and	Ra	ti	o	na	lism,	Euro	pe	and	the	Na	tion-Sta	te”,	In ter na ti o nal Or ga ni za tion,	
vol.	59,	n°	4,	2005,	p.	1049.

13 Jef	frey	Chec	kel,	“In	ter	na	ti	o	nal	In	sti	tu	ti	ons	and	So	ci	a	li	za	tion	in	Euro	pe:	In	tro	duc-
tion	and	Fra	me	work”,	In ter na ti o nal Or ga ni za tion,	op. cit., p.	805.
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ме	ха	ни	зам,	 уко	ли	ко	 де	лу	је	 изо	ло	ва	но,	 не	 мо	же	 до	ве	сти	 до	
про	це	са	 со	ци	ја	ли	за	ци	је,	 тј.	 пре	ба	ци	ва	ња	 по	на	ша	ња	 ак	те	ра	
са	ло	ги	ке	по	сле	ди	ца	на	ло	ги	ку	при	клад	но	сти.	Ак	те	ри	де	лу	ју	
ра	ци	о	нал	но,	кал	ку	ли	шу	у	свом	по	на	ша	њу	у	ци	љу	мак	си	ми-
зо	ва	ња	ин	те	ре	са,	при	ла	го	ђа	ва	ју	ћи	сво	је	по	на	ша	ње	нор	ма	ма	и	
пра	ви	ли	ма	ко	је	фа	во	ри	зу	је	од	ре	ђе	на	ин	сти	ту	ци	ја.	Ме	ђу	тим,	
ово	 при	ла	го	ђа	ва	ње	 по	на	ша	ња	мо	же	 пре	ра	сти	 у	 ускла	ђи	ва-
ње	и	до	ве	сти	до	ин	тер	на	ли	зо	ва	ња	и	про	ме	не	пре	фе	рен	ци	ја.	
Што	се	ти	че	про	це	са	игра	ња	уло	ге,	ак	тер	пре	ба	цу	је	сво	је	по-
на	ша	ње	на	ло	ги	ку	по	де	сно	сти,	ко	ја	укљу	чу	је	по	на	ша	ње	ко-
је	ни	је	кал	ку	ли	са	но.	Од	ре	ђе	ни	сте	пен	ауто	ма	ти	зма	од	ли	ку	је	
по	је	ди	нач	но	по	на	ша	ње	ак	те	ра,	бу	ду	ћи	да	они	усва	ја	ју	уло	ге	
јер	је	то	при	клад	но	у	од	го	ва	ра	ју	ћем	окру	же	њу.	Ин	тер	на	ли	зо-
ва	ње	је	ве	ро	ват	ни	је	уко	ли	ко	су	аген	ти	ду	же	и	ин	тен	зив	ни	је	
из	ло	же	ни	окру	же	њу.	Ко	нач	но,	код	нор	ма	тив	ног	убе	ђи	ва	ња,	
аген	ти	ак	тив	но	ин	тер	на	ли	зу	ју	раз	у	ме	ва	ње	ло	ги	ке	при	клад-
но	сти.14

Со	ци	ја	ли	за	ци	ја	 пред	ста	вља	 ду	го	тра	јан	 и	 гра	ду	е	лан	
про	цес.	Ме	ђу	тим,	пре	ци	зно	од	ре	ђе	ње	тра	ја	ња	со	ци	ја	ли	за	ци-
је	те	шко	је	од	ре	ди	ти.	По	је	ди	ни	ауто	ри	на	во	де	да	је	нео	п	ход-
но	да	тај	пе	ри	од	тра	је	од	три	до	пет	го	ди	на15,	али	не	по	сто	је	
ем	пи	риј	ске	по	твр	де	 ове	 тврд	ње.16	Осим	 тра	ја	ња,	 и	при	ро	да	
и	ин	тен	зи	тет	про	це	са	ин	тер	ак	ци	је	узи	ма	ју	 се	у	об	зир	при-
ли	ком	из	у	ча	ва	ња	про	це	са	 со	ци	ја	ли	за	ци	је.	До	ла	зи	 се	до	 за-
кључ	ка	да	је	со	ци	ја	ли	за	ци	ја	ве	ро	ват	ни	ја	уко	ли	ко	је	кон	такт	
из	ме	ђу	ак	те	ра	ин	тен	зи	ван	и	не	пре	ки	дан,	и	уко	ли	ко	по	сто	ји	
ви	со	ки	сте	пен	изо	ло	ва	но	сти	у	од	но	су	на	до	ма	ћу	сре	ди	ну.

Дру	ги	 вид	 со	ци	ја	ли	за	ци	је,	 тј.	 со	ци	ја	ли	за	ци	ја	 као	 ис-
ход,	 под	ра	зу	ме	ва	 по	сто	ја	ње	 тзв.”ин	тер	на	ли	за	ци	је”,	 ко	ја	 се	
де	ша	ва	 ка	да	 про	цес	 со	ци	ја	ли	за	ци	је	 усло	вља	ва	 про	ме	не	 у	
нор	ма	ма	 и	 вред	но	сти	ма	 на	 тај	 на	чин	 да	 но	ве	 нор	ме	 по	ста-
ју	део	“са	мо	спо	зна	је”	ак	те	ра.	Ак	те	ри	се	уда	ља	ва	ју	од	ста	рих	
нор	ми	и	вред	но	сти	и	усва	ја	ју	(ин	тер	на	ли	зу	ју)	но	ве	нор	ме,	и	
по	на	ша	ње	ак	те	ра	у	скла	ду	са	тим	нор	ма	ма	се	узи	ма	“здра	во	

14 Ibid.,	pp.	809-813.
15 Mic	hael	Zürn,	Jef	frey	Chec	kel,	“Get	ting	So	ci	a	li	sed	to	Bu	ild	Brid	ges:	Con	struc	ti-

vism	and	Ra	ti	o	na	lism,	Euro	pe	and	the	Na	tion-Sta	te”,	op. cit.,.
16	 Jan	Beyers,	“Con	cep	tual	and	Met	ho	do	lo	gi	cal	Chal	len	ges	 in	 the	Study	of	Euro-

pean	So	ci	a	li	za	tion”,	op. cit., p.	915.
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за	го	то	во”.17	Ин	тер	на	ли	зо	ва	не	нор	ме	ме	ња	ју	ин	те	ре	се	ак	те-
ра,	а	са	мим	тим	и	иден	ти	те	те.18	Ме	ђу	тим,	со	ци	ја	ли	за	ци	ја	се	
не	мо	же	по	и	сто	ве	ти	ти	са	ин	тер	на	ли	зо	ва	њем	нор	ми,	бу	ду	ћи	
да	сва	ки	про	цес	со	ци	ја	ли	за	ци	је	не	до	во	ди	ну	жно	до	усва	ја	ња	
нор	ми.	Не	ка	да	се	ак	те	ри,	кроз	про	цес	уче	ња	уло	ге,	по	на	ша-
ју	“при	клад	но”	(ло	ги	ка	при	клад	но	сти)	и	та	да	они	“пре	ба	цу-
ју”	сво	је	по	на	ша	ње	са	све	сног	стра	те	гиј	ског	кал	ку	ли	са	ња	на	
све	сно	 игра	ње	 уло	ге.	 Овај	 вид	 со	ци	ја	ли	за	ци	је	 од	ли	ку	је	 се	
адап	та	ци	јом	као	ис	хо	дом,	и	не	до	во	ди	до	усва	ја	ња	тј.	ин	тер-
на	ли	зо	ва	ња	нор	ми.19	Ме	ђу	тим,	по	сто	ји	мо	гућ	ност	да	ло	ги	ка	
при	клад	но	сти	иде	ко	рак	да	ље	од	игра	ња	уло	ге,	и	под	ра	зу-
ме	ва	да	ак	те	ри	при	хва	та	ју	нор	ме	за	јед	ни	це	као	“пра	ву	ствар	
ко	ју	тре	ба	ура	ди	ти”.	Овај	тип	со	ци	ја	ли	за	ци	је	под	ра	зу	ме	ва	да	
ак	те	ри	усва	ја	ју	ин	те	ре	се,	па	и	иден	ти	тет	 за	јед	ни	це	чи	ји	 су	
део.20	 Да	кле,	 ов	де	 је	 реч	 о	 при	хва	та	њу,	 “здра	во	 за	 го	то	во”,	
ко	лек	тив	них	нор	ми	гру	пе.	Основ	на	раз	ли	ка	из	ме	ђу	пр	вог	и	
дру	гог	ти	па	со	ци	ја	ли	за	ци	је	је	што	у	ти	пу	1	до	ла	зи	до	усва	ја-
ња	но	вих	уло	га	услед	уче	ња,	док	у	ти	пу	2	до	ла	зи	до	про	ме	не	
у	вред	но	сти	ма	и	ин	те	ре	си	ма,	па	са	мим	тим	и	иден	ти	те	ти	ма.	
Да	кле,	 со	ци	ја	ли	за	ци	ја	 ти	па	 2	 усло	вља	ва	 ин	тер	на	ли	зо	ва	ње.	
За	кљу	чу	је	мо,	да	кле,	да	со	ци	ја	ли	за	ци	ја	као	ис	ход	под	ра	зу	ме-
ва	адап	та	ци	ју	и	ин	тер	на	ли	за	ци	ју.	

2. Со ци ја ли за ци ја у окви ру  
По ли тич кобез бед но сног и Вој ног ко ми те та 

Још	 је	 70-тих	 го	ди	на	 про	шлог	 ве	ка	 пред	став	ник	 нео-
функ	ци	о	на	ли	стич	ке	те	о	ри	је	Ернст	Хас	(Ernst	Ha	as)	го	во	рио	
о	 фе	но	ме	ну	 тзв.	 “пре	но	са	 ло	јал	но	сти”	 (“loyalty	 tran	sfer”),	

17	 Jan	Beyers,	“Con	cep	tual	and	Met	ho	do	lo	gi	cal	Chal	len	ges	 in	 the	Study	of	Euro-
pean	So	ci	a	li	za	tion”,	op. cit., p.	913.

18	 Ole	Ja	cob	Sen	ding,	“Con	sti	tu	tion,	Cho	i	ce	and	Chan	ge:	Pro	blems	with	the	‘Lo	gic	
of	Ap	pro	pri	a	te	ness’	and	its	Use	in	Con	struc	ti	vist	The	ory”,	Euro pean Jo ur nal of 
In ter na ti o nal Re la ti ons,	vol.	8,	n°	4,	2002,	p.	456.

19 Jef	frey	Chec	kel,	“In	ter	na	ti	o	nal	In	sti	tu	ti	ons	and	So	ci	a	li	za	tion	in	Euro	pe:	In	tro	duc-
tion	and	Fra	me	work”,	op. cit.,	p.	804;	.Ana	Jun	cos,	Ka	ro	li	na	Po	mor	ska,	“Playing	
the	Brus	sels	ga	me:	Stra	te	gic	so	ci	a	li	za	tion	int	he	CFSP	Co	un	cil	Wor	king	Ga	mes”,	
Euro	pean	In	te	gra	tion	on	li	ne	Pa	pers	(EIoP),	vol	10,	n°	11,	2006,	http://eiop.or.at/
eiop/pdf/2006-011.pdf.

20 Jef	frey	Chec	kel,	“In	ter	na	ti	o	nal	In	sti	tu	ti	ons	and	So	ci	a	li	za	tion	in	Euro	pe:	In	tro	duc-
tion	and	Fra	me	work”,	op. cit.,	p.	804.
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као	ви	ду	про	це	са	со	ци	ја	ли	за	ци	је	ак	те	ра.	Хас	 је	ис	ти	цао	да	
услед	функ	ци	о	нал	но-еко	ном	ске	ло	ги	ке	ин	те	гра	ци	је,	на	ци	о-
нал	не	ели	те	не	мо	гу	да	ре	а	ли	зу	ју	ин	те	ре	се	на	на	ци	о	нал	ном	
ни	воу,	што	по	сте	пе	но	до	во	ди	до	про	це	са	 со	ци	ја	ли	за	ци	је,	 у	
ко	јем	ели	те	пре	но	се	сво	ја	оче	ки	ва	ња,	по	ли	тич	ке	ак	тив	но	сти	
и	 ло	јал	ност	 на	 но	ви,	 над	на	ци	о	нал	ни	 цен	тар.21Пре	ма	 Ха	су,	
ме	ђу	тим,	 ко	лек	тив	на	 иден	ти	фи	ка	ци	ја	 са	 европ	ским	 ин	сти-
ту	ци	ја	ма	не	пред	ста	вља	по	ла	зну	 тач	ку	ин	те	гра	ци	је.	У	 том	
сми	слу,	Хас	на	во	ди	да	“до	бри	Евро	пља	ни”	ни	су	глав	ни	кре-
а	то	ри	на	ра	ста	ју	ће	ре	ги	о	нал	не	 за	јед	ни	це”,	 већ	да	 је	 “про	цес	
фор	ми	ра	ња	за	јед	ни	штва	усло	вљен	на	ци	о	нал	но	кон	сти	ту	и	са-
ним	гру	па	ма	са	спе	ци	фич	ним	ин	те	ре	си	ма	и	ци	ље	ви	ма,	ко	је	
су	вољ	не	и	спо	соб	не	да	при	ла	го	де	сво	је	те	жње	усме	ра	ва	њем	
ка	су	пра	на	ци	о	нал	ним	сред	стви	ма	ка	да	се	тај	пре	о	крет	чи	ни	
про	фи	та	бил	ним”.22	Дру	гим	ре	чи	ма,	иден	ти	фи	ка	ци	ја	са	про-
це	сом	европ	ске	ин	те	гра	ци	је	ни	је	нео	п	хо	дан	услов	за	ње	го	ву	
ре	а	ли	за	ци	ју.	Ра	ди	је,	ин	стру	мен	тал	ни	ин	те	ре	си	во	де	ка	ини-
ци	јал	ној	ин	те	гра	ци	ји	(тран	сфер	вла	сти	на	но	ви	цен	тар),	што	
за	тим	усло	вља	ва	иден	ти	фи	ка	ци	ју	са	но	вим	цен	тром.23Да	кле,	
још	је	нео	функ	ци	о	на	ли	стич	ка	те	о	ри	ја	ука	зи	ва	ла	на	спо	соб-
ност	ин	сти	ту	ци	ја	ЕЗ/ЕУ	да	со	ци	ја	ли	зу	ју	сво	је	ак	те	ре.

Без	бед	но	сна	и	од	брам	бе	на	по	ли	ти	ка	ЕУ,	као	део	за	јед-
нич	ке	спољ	не	и	без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке	ЕУ,	уста	но	вље	на	је	на	
ме	ђу	вла	ди	ној	ло	ги	ци.	Та	ко	су	по	чет	ни	ко	ра	ци	у	раз	во	ју	ове	
по	ли	ти	ке	 обе	ле	же	ни	ра	ци	о	нал	ним	по	на	ша	њем	др	жа	ва	 ко	је	
су	тра	жи	ле	об	ли	ке	са	рад	ње	ко	је	би	за	о	би	шле	ко	му	ни	тар	не	
ин	сти	ту	ци	је.	 Од	су	ство	 ква	ли	фи	ко	ва	не	 ве	ћи	не	 као	 на	чи	на	
до	но	ше	ња	 од	лу	ка,	 као	 и	 ре	ла	тив	но	ма	ли	 број	 ин	сти	ту	ци	ја	
за	ду	же	них	за	ре	а	ли	за	ци	ју	спољ	не	и	без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке,	
усло	ви	ли	су	нео	п	ход	ност	ре	дов	не	ин	тер	ак	ци	је	из	ме	ђу	др	жа-
ва	чла	ни	ца	у	овој	обла	сти.	Др	жа	ве	су	по	сте	пе	но	“на	у	чи	ле”	
да	де	фи	ни	шу	сво	је	по	зи	ци	је	у	обла	сти	спољ	не	и	без	бед	но	сне	
по	ли	ти	ке	пу	тем	вред	но	сти	и	ци	ље	ва	ко	ји	су	ко	лек	тив	но	од-

21 Де	ја	на	Вук	че	вић,	 “Европ	ски	и	на	ци	о	нал	ни	иден	ти	тет	у	про	це	су	 европ	ске	
ин	те	гра	ци	је:	 нео	функ	ци	о	на	ли	стич	ко	 ви	ђе	ње”,	 Срп ска по ли тич ка ми сао,	
вол.	32,	бр.	2,	2011,	стр.	97.

22 Ernst	B.	Ha	as,	The Uni ting of Euro pe : Po li ti cal, So cial and Eco no mic For ces 
195057,	Stan	ford	Uni	ver	sity	Press,	Stan	ford,	1958,	p.	xiv.

23 Де	ја	на	Вук	че	вић,	 “Европ	ски	и	на	ци	о	нал	ни	иден	ти	тет	у	про	це	су	 европ	ске	
ин	те	гра	ци	је:	нео	функ	ци	о	на	ли	стич	ко	ви	ђе	ње”,	op. cit., стр.	102.
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ре	ђе	ни.24Бу	ду	ћи	да	без	бед	но	сна	по	ли	ти	ка	ЕУ	оста	је	на	ни	воу	
ме	ђу	вла	ди	не	 са	рад	ње	 и	 да,	 ба	рем	 у	 по	чет	ној	 фа	зи	 раз	во	ја,	
ни	је	би	ла	ин	сти	ту	ци	о	нал	но	раз	гра	на	та,	про	цес	со	ци	ја	ли	за-
ци	је	је	од	ве	ли	ког	зна	ча	ја	за	раз	вој	ове	по	ли	ти	ке.	Со	ци	ја	ли-
за	ци	ја	ак	те	ра	је	усло	ви	ла	по	сте	пе	ни	пре	ла	зак	од	ин	стру	мен-
тал	не	ра	ци	о	нал	но	сти	ак	те	ра	ка	дру	штве	но	кон	стру	и	са	ној	ра-
ци	о	нал	но	сти	за	сно	ва	ној	на	ко	лек	тив	ним	ста	во	ви	ма.25	Прак	са	
оку	пља	ња	и	раз	ме	не	ин	фор	ма	ци	ја	у	овој	обла	сти	по	сте	пе	но	
је	до	ве	ла	до	ши	ре	ња	нор	ми	и	пра	ви	ла	ко	је	пре	ва	зи	ла	зе	на-
ци	о	нал	не	окви	ре.	Раз	вој	без	бед	но	сне	и	од	брам	бе	не	по	ли	ти	ке	
ЕУ	и	не	би	био	мо	гућ	уко	ли	ко	се	др	жа	ве	чла	ни	це	ни	су	адап-
ти	ра	ле	на	про	цес	ди	пло	мат	ског	уса	гла	ша	ва	ња	у	окви	ру	ове	
по	ли	ти	ке.26	Уче	ње	и	убе	ђи	ва	ње	су	ме	ха	ни	зми	ко	ји	де	фи	ни	шу	
про	цес	 со	ци	ја	ли	за	ци	је	 у	 окви	ру	 без	бед	но	сне	и	 од	брам	бе	не	
по	ли	ти	ке	ЕУ	и	до	во	де	до	про	ме	не	по	на	ша	ња	др	жа	ва	чла	ни-
ца.	Кроз	про	цес	со	ци	ја	ли	за	ци	је,	др	жа	ве	при	сва	ја	ју	но	ве	иде-
је,	ко	је	су	за	тим	ин	сти	ту	ци	о	на	ли	зо	ва	не	у	по	ли	тич	ке	струк-
ту	ре	на	ни	воу	ЕУ	и	ути	чу	на	на	ци	о	нал	не	по	ли	ти	ке	др	жа	ва	
чла	ни	ца.

На	чи	ни	 са	рад	ње	 у	 окви	ру	 без	бед	но	сне	 по	ли	ти	ке	 ЕУ	
до	во	де	 до	 по	ја	ве	 тзв.	 “ре	флек	са	 ко	ор	ди	на	ци	је”,	 ко	ји	 пре	ва-
зи	ла	зи	кал	ку	ли	са	ну	раз	ме	ну	ин	фор	ма	ци	ја	и	до	во	ди	до	про-
ме	не	ин	те	ре	са	и	пре	фе	рен	ци	ја	др	жа	ва	чла	ни	ца.	По	сте	пе	но,	
на	ви	ка	раз	ми	шља	ња	у	прав	цу	кон	сен	зу	са	пре	ва	зи	ла	зи	фор-
ма	ли	зо	ва	не	 ди	пло	мат	ске	 кон	сул	та	ци	је	 и	 по	ста	је	 ин	стинк-
тив	на.27Дру	гим	ре	чи	ма,	са	рад	ња	др	жа	ва	по	ста	је	“ствар	ко	ја	
се	при	род	но	вр	ши”.28Без	екс	пли	цит	ног	при	бе	га	ва	ња	ко	му	ни-
тар	ним	ме	то	да	ма,	 без	бед	но	сна	по	ли	ти	ка	ЕУ	по	сте	пе	но	по-
ста	је	де	на	ци	о	на	ли	зо	ва	на	ума	њу	ју	ћи	на	тај	на	чин	уло	гу	др	жа-

24	 	Mic	hael	Smith,	 “In	sti	tu	ti	o	na	li	za	tion,	Po	licy	Adap	ta	tion	 and	Euro	pean	Fo	re	ign	
Po	licy	Co	o	pe	ra	tion”,	Euro pean Jo ur nal of In ter na ti o nal Re la ti ons,	 	vol.10,	n°1,	
2004,	p.	99.

25	 Ul	rich	Krotz,	Ric	hard	Ma	her,	 “In	ter	na	ti	o	nal	Re	la	ti	ons	The	ory	 and	 the	Ri	se	 of	
Euro	pean	Fo	re	ign	and	Se	cu	rity	Po	licy”,	World Po li tics,	vol.	63,	n°	3,	2011,	p.	562.

26 Franck	Pe	ti	te	vil	le,	La po li ti que in ter na ti o na le de l’Union européen ne.	Pres	ses	de	
Sci	en	ces	Po,	Pa	ris,	2006,		p.	25.

27	 Ben	Ton	ra,	“Con	struc	ting	the	CFSP:	The	uti	lity	of	a	cog	ni	ti	ve	ap	pro	ach”,	Jo ur nal 
of Com mon Mar ket Stu di es,	vol.	41,	n°4,	2001,	p.	740.

28	 Ken	neth	Glar	bo,	“Re	con	struc	ting	a	Com	mon	Euro	pean	Fo	re	ign	Po	licy”,	In	Chri-
sti	an	sen,	T.,	Jørgensen,	K.	E.,	Wi	e	ner,	A.	(eds.)	The So cial con struc tion of Euro
pe,	Lon	don,	SA	GE,	2001,	p.	150.
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ва	чла	ни	ца.	Иако	овла	шће	ња	у	овој	обла	сти	оста	ју	фор	мал	но	
у	крај	њој	ин	стан	ци	у	ру	ка	ма	др	жа	ва	чла	ни	ца,	фор	му	ли	са	ње	
и	спро	во	ђе	ње	ове	по	ли	ти	ке	ре	а	ли	зу	ју	се	у	окви	ру	ин	сти	ту-
ци	ја	ЕУ.	У	овом	про	це	су	ево	лу	ци	је	ин	те	гра	ци	о	ног	про	це	са	
др	жа	ве	чла	ни	це	по	ста	ју	ма	ње	про	ак	тив	не,	а	ви	ше	ре	ак	тив	не	
на	про	ме	не	у	окру	же	њу	ко	јем	при	па	да	ју.29Ин	тер	ак	ци	ја	из	ме-
ђу	др	жа	ва	чла	ни	ца	у	ин	те	гра	ци	о	ном	про	це	су	не	мо	же	се	са-
гле	да	ти	као	ре	зул	тат	ме	ђу	др	жав	ног	стра	те	гиј	ског	по	га	ђа	ња,	
чи	ји	је	ре	зул	тат	“нај	ма	њи	за	јед	нич	ки	име	ни	лац”,	ка	ко	твр	ди	
ли	бе	рал	на	те	о	ри	ја	ме	ђу	вла	ди	них	од	но	са,	већ	као	про	цес	над-
на	ци	о	нал	ног	ре	ша	ва	ња	про	бле	ма,	ко	ји,	услед	про	це	са	со	ци-
ја	ли	за	ци	је	ак	те	ра,	усло	вља	ва	фор	ми	ра	ње	кон	сен	зу	са	из	ме	ђу	
вла	да	др	жа	ва	чла	ни	ца	и	во	ди	ка	за	јед	нич	ким	ци	ље	ви	ма.	Та-
ко	се	без	бед	но	сна	по	ли	ти	ка	по	сте	пе	но	тран	сфор	ми	ше	у	“ин-
те	рес	по	се	би”.30	Да	кле,	кроз	про	цес	со	ци	ја	ли	за	ци	је,	др	жа	ве	
усва	ја	ју	но	ва	пра	ви	ла,	ко	ја	су	за	тим	ин	сти	ту	ци	о	на	ли	зо	ва	на	у	
по	ли	тич	ке	струк	ту	ре	на	ни	воу	ЕУ.	Ово	ста	но	ви	ште	се	мо	же	
по	твр	ди	ти	ана	ли	зом	ра	да	По	ли	тич	ко-без	бед	но	сног	ко	ми	те-
та,	као	кључ	ног	по	ли	тич	ког	ор	га	на	без	бед	но	сне	и	од	брам	бе-
не	по	ли	ти	ке	ЕУ,	као	и	Вој	ног	ко	ми	те	та	ЕУ.	Ова	два	ко	ми	те	та	
пред	ста	вља	ју	око	сни	цу	ин	сти	ту	ци	о	нал	ног	окви	ра	без	бед	но-
сне	по	ли	ти	ке	ЕУ	и	ка	та	ли	за	то	ре	за	раз	вој	ове	по	ли	ти	ке.

По	ли	тич	ко-без	бед	но	сни	ко	ми	тет	за	у	зи	ма	зна	чај	но	ме-
сто	 у	про	це	су	 од	лу	чи	ва	ња	 у	 окви	ру	 без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке	
ЕУ.	Струк	ту	ра	и	ци	ље	ви	овог	ор	га	на	утвр	ђе	ни	су	по	себ	ном	
од	лу	ком	ко	ју	 је	Са	вет	ми	ни	ста	ра	до	нео	у	 ја	ну	а	ру	2001.	 го-
ди	не.31Са	ста	вљен	од	ам	ба	са	до	ра	др	жа	ва	чла	ни	ца	ЕУ,	ко	ји	се	
са	ста	ју	нај	ма	ње	два	пу	та	не	дељ	но,	овај	ор	ган	по	се	ду	је	ши	ро-
ку	ле	пе	зу	овла	шће	ња,	као	што	су	да	ва	ње	смер	ни	ца	дру	гим	
ко	ми	те	ти	ма	из	обла	сти	за	јед	нич	ке	спољ	не	и	без	бед	но	сне	по-
ли	ти	ке	 ЕУ,	 сла	ње	 ди	рек	ти	ва	Вој	ном	 ко	ми	те	ту	 и	Ко	ми	те	ту	
за	ци	вил	не	аспек	те	упра	вља	ња	кри	за	ма,	во	ђе	ње		по	ли	тич	ког	
ди	ја	ло	га,	ко	ор	ди	на	ци	ја,	над	гле	да	ње	и	кон	тро	ла	ра	да	рад	них	

29 Alec	Sto	ne	Swe	et,	Wayne	Sand	holtz,	 “Euro	pean	 In	te	gra	tion	 and	Su	pra	na	ti	o	nal	
Go	ver	nan	ce”,	Jo ur nal of Euro pean Pu blic Po licy,	vol.	4,	n°	3,	1997,	pp.	300-301.

30	 Ja	cob	Øhrgaard,	“In	ter	na	ti	o	nal	Re	la	ti	ons	or	Euro	pean	In	te	gra	tion:	is	the	CFSP	sui	
ge ne ris?”	In	Ton	ra,	B.,	Chri	sti	an	sen,	T.	(eds.)	Ret hin king Euro pean Union Fo re
ign Po licy.	Man	che	ster	Uni	ver	sity	Press,	Man	che	ster,	2004,		p.	34.

31	 Co	un	cil	Dеcision	of	22	Ja	nu	ary	2001	set	ting	up	the	Po	li	ti	cal	and	Se	cu	rity	Com-
mit	tee		(2001/78/CFSP),	Of fi cial Jo ur nal of the Euro pean Com mu ni ti es,	n°	L	27,	
30.	01.	2001,	p.	1.
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гру	па	 у	 обла	сти	 за	јед	нич	ке	 спољ	не	 и	 без	бед	но	сне	 по	ли	ти-
ке	ЕУ	(ЗСБП),	и	спро	во	ђе	ње	по	ли	тич	ког	усме	ра	ва	ња	раз	во	ја	
вој	них	 ка	па	ци	те	та.	 По	ли	тич	ко-без	бед	но	сни	 ко	ми	тет	 за	ми-
шљен	је	као	“при	ви	ле	го	ва	ни	пре	го	ва	рач”	Ви	со	ког	пред	став-
ни	ка	ЕУ	за	ЗСБП,	на	ро	чи	то	у	вре	ме	кри	зе,	ка	да	овај	ор	ган	
пра	ти	си	ту	а	ци	ју	и	раз	ма	тра	све	мо	гу	ће	оп	ци	је	од	го	во	ра	ЕУ	
на	да	ту	кри	зу.	Пред	ви	ђе	но	је	да	Ко	ми	тет	мо	же	да	пред	ло	жи	
Са	ве	ту	ми	ни	ста	ра	по	ли	тич	ке	ци	ље	ве	ко	је	би	Уни	ја	тре	ба	ла	
да	 пра	ти.	У	 слу	ча	ју	 ре	а	ли	за	ци	је	 вој	не	 опе	ра	ци	је	 од	 стра	не	
ЕУ,	Ко	ми	тет	је	за	ду	жен	за	по	ли	тич	ку	кон	тро	лу	и	стра	те	гиј-
ско	упра	вља	ње	опе	ра	ци	јом.	

По	ли	тич	ко-без	бед	но	сни	ко	ми	тет	пред	ста	вља	спо	ну	из-
ме	ђу	за	јед	нич	ке	спољ	не	и	без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке	и	без	бед	но-
сне	и	од	брам	бе	не	по	ли	ти	ке	ЕУ.	У	том	сми	слу,	ова	ин	сти	ту-
ци	ја	тре	ба	да	до	при	не	се	ја	ча	њу	ускла	ђе	но	сти	из	ме	ђу	спољ	не	
по	ли	ти	ке	и	од	бра	не.32По	ли	тич	ко-без	бед	но	сни	ко	ми	тет	пред-
ста	вља	 ин	сти	ту	ци	ју	 у	 ко	јој	 не	фор	мал	на	 пра	ви	ла	 и	 нор	ме	
игра	ју	 зна	чај	ну	 уло	гу	 и	 у	 ко	јој	 ин	тер	ак	ци	ја	 из	ме	ђу	 ње	них	
чла	ни	ца	пре	ва	зи	ла	зи	окви	ре	на	ци	о	нал	не	спољ	не	и	од	брам-
бе	не	по	ли	ти	ке.33Чла	но	ви	овог	ко	ми	те	та	има	ју	тен	ден	ци	ју	да	
ра	ди	је	до	ђу	до	кон	сен	зу	са	не	го	да	пре	го	ва	ра	ју	око	уна	пред	
де	фи	ни	са	них	 на	ци	о	нал	них	 по	зи	ци	ја,	 они	 усва	ја	ју	 при	ступ	
ре	ша	ва	ња	 про	бле	ма,	 ко	ји	 укљу	чу	је	 раз	ма	тра	ње	 дру	гих	 на-
ци	о	нал	них	по	зи	ци	ја,	при	ку	пља	ње	ин	фор	ма	ци	ја	и	про	на	ла-
же	ње	за	до	во	ља	ва	ју	ћег	ре	ше	ња.34	У	том	сми	слу,	ин	тер	ак	ци	ја	
из	ме	ђу	 чла	но	ва	 овог	 ко	ми	те	та	 ути	че	 на	 де	фи	ни	са	ње	 на	ци-
о	нал	них	 пре	фе	рен	ци	ја.	Оту	да	 се	 де	фи	ни	са	ње	 на	ци	о	нал	ног	
ин	те	ре	са	у	обла	сти	без	бед	но	сне	и	од	брам	бе	не	по	ли	ти	ке	не	
мо	же	 са	гле	да	ти	 изо	ло	ва	но	 од	 ин	сти	ту	ци	о	нал	ног	 окру	же	ња	
и	ин	тер	ак	ци	је	ко	ја	 се	од	ви	ја	уну	тар	ње	га.	На	ци	о	нал	ни	ин-
те	ре	си	не	мо	гу	би	ти	по	сма	тра	ни	као	уна	пред	де	фи	ни	са	ни	на	
на	ци	о	нал	ном	ни	воу,	од	но	сно	као	део	ме	ђу	др	жав	ног	пре	го	ва-
ра	ња	на	европ	ском	ни	воу,	ка	ко	то	ис	ти	че	ли	бе	рал	на	те	о	ри	ја	

32 Де	ја	на	Вук	че	вић,	Европ ска уни ја као стра те шки ак тер. Те о ри ја и прак са 
без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ,	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе-
о	град,	2013,	стр.	110.

33	 Ana	E.	 Jun	cos,	Chri	stop	her	Reynolds,	 “The	Po	li	ti	cal	 and	Se	cu	rity	Com	mit	tee:	
Go	ver	ning	in	the	Sha	dow”,	Euro pean Fo re ign Af fa irs Re vi ew,	vol.	12,	n°2,	2007,	
p.	147.

34 Ibid.,p.	129.
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ме	ђу	вла	ди	них	 од	но	са.	Мно	ги	 чла	но	ви	Ко	ми	те	та	 не	ма	ју	 ја-
сну	на	ци	о	нал	ну	по	зи	ци	ју	око	не	ке	ми	си	је	ЕУ	(на	при	мер,	у	
слу	ча	ју	по	кре	та	ња	опе	ра	ци	ја	у	Кон	гу	или	Ин	до	не	зи	ји),	и	у	
том	слу	ча	ју	они	раз	ви	ја	ју	оба	ве	зу	да	по	мог	ну	др	жа	ва	ма	ко-
је	има	ју	ја	ке	на	ци	о	нал	не	по	зи	ци	је,	у	ци	љу	по	ми	ре	ња	раз	ли-
ка	ме	ђу	њи	ма.35Да	кле,	у	овом	ко	ми	те	ту	по	сто	ји	не	пре	ста	на	
ин	тер	ак	ци	ја	ак	те	ра	са	ци	љем	тра	же	ња	кон	сен	зу	са.	Кључ	ни	
еле	ме	нат	је	ме	ђу	соб	но	по	ве	ре	ње.36По	на	ша	ње	др	жа	ва	у	окви-
ру	Ко	ми	те	та	пре	ва	зи	ла	зи	све	сно	стра	те	гиј	ско	кал	ку	ли	са	ње	
и	во	ди	ка	по	на	ша	њу	ко	је	се	мо	же	на	зва	ти	“игра	ње	уло	ге”,	а	
ко	ја	је,	ка	ко	је	ра	ни	је	на	ве	де	но,	од	ли	ка	со	ци	ја	ли	за	ци	је	ти	па	
1,	пре	ма	Че	ке	ло	вој	по	де	ли	со	ци	ја	ли	за	ци	је	као	ис	хо	да.	Оту	да	
су	и	од	лу	ке	у	окви	ру	овог	ко	ми	те	та	у	зна	чај	ној	ме	ри	од	ре	ђе-
не	 “ду	жно	шћу”	 у	 ци	љу	 по	сти	за	ња	 до	го	во	ра	 из	ме	ђу	 чла	но-
ва.	Та	ко	је	По	ли	тич	ко-без	бед	но	сни	ко	ми	тет	раз	вио	од	ре	ђе	ни	
“esprit de corps”,	 тј.	 про	цес	 за	сно	ван	 на	 за	јед	нич	кој	 по	све-
ће	но	сти	раз	во	ју	без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке	ЕУ,	ви	со	ком	сте	пе	ну	
ме	ђу	соб	ног	 по	ве	ре	ња	 и	 раз	у	ме	ва	њу	 по	зи	ци	ја	 чла	ни	ца	 овог	
ко	ми	те	та.37

Слич	на	 си	ту	а	ци	ја	 је	 и	 са	Вој	ним	 ко	ми	те	том	ЕУ,	 ко	ји	
пред	ста	вља	нај	ви	ши	вој	ни	ор	ган	у	окви	ру	Са	ве	та,	и	глав	ни	
фо	рум	за		кон	сул	та	ци	је	и	вој	ну	са	рад	њу	из	ме	ђу	др	жа	ва	чла-
ни	ца	ЕУ	у	обла	сти	пре	вен	ци	је	 су	ко	ба	и	упра	вља	ња	кри	за-
ма.38	Овај	ор	ган	има	за	да	так	да	над	гле	да	све	вој	не	ак	тив	но-
сти	у	окви	ру	ЕУ,	а	чи	не	га	ше	фо	ви	шта	бо	ва	др	жа	ва	чла	ни	ца	
или	њи	хо	вих	опу	но	мо	ће	них	пред	став	ни	ка.	Ње	го	ва	основ	на	
уло	га	је	да	да	је	вој	на	ми	шље	ња	и	да	фор	му	ли	ше	пре	по	ру	ке	
ко	је	до	ста	вља	По	ли	тич	ко-без	бед	но	сном	ко	ми	те	ту.	Ми	шље-
ња	и	пре	по	ру	ке	Вој	ног	ко	ми	те	та	се	на	ро	чи	то	од	но	се	на	вој	не	
аспек	те	кон	цеп	та	упра	вља	ња	кри	за	ма,	на	про	це	ну	ри	зи	ка	ко-

35	 Jolyon	Ho	worth,	“De	ci	sion-ma	king	 in	 se	cu	rity	and	de	fen	ce	po	licy:	To	wards	 su-
pra	na	ti	o	nal	 in	ter-go	vern	men	ta	lism?”,	 Co o pe ra tion and Con flict,	 vol.	 47,	 n°4,	
2012,	p.	446.

36 Ibid.
37 Chri	stop	he	Meyer,	“Con	ver	gen	ce	To	wards	a	Euro	pean	Stra	te	gic	Cul	tu	re?	A	Con-

struc	ti	vist	Fra	me	work	for	Ex	pla	i	ning	Chan	ging	Norms”,	Euro pean Jo ur nal of In
ter na ti o nal Re la ti ons,	vol.	11,	n°	4,	2005,	p.	538.

38	 Co	un	cil	De	ci	sion	of	22	Ja	nu	ary	2001	set	ting	up	 the	Mi	li	tary	Com	mit	tee	of	 the	
Euro	pean	Union	(2001/79/CFSP)	por	tant	création	du	Co	mité	mi	li	ta	i	re	de	l’Union	
européen	ne,	Of fi cial Jo ur nal of the Euro pean Com mu ni ti es,	n°	L	27,	30.	01.2001,	
p.	4.
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је	мо	гу	да	иза	зо	ву	од	ре	ђе	не	кри	зе,	на	вој	не	аспек	те	по	ли	тич-
ке	 кон	тро	ле	 опе	ра	ци	ја	 и	 си	ту	а	ци	ја	 упра	вља	ња	 кри	за	ма,	 на	
про	це	ну	вој	них	ка	па	ци	те	та,	вој	них	од	но	са	ЕУ	са	европ	ским	
чла	ни	ца	ма	НА	ТО-а	ко	је	ни	су	чла	ни	це	ЕУ,	као	и	на	фи	нан-
сиј	ску	 про	це	ну	 опе	ра	ци	ја	 и	 ве	жби.	 Та	ко	ђе,	 Вој	ни	 ко	ми	тет	
ЕУ	мо	же	и	да	до	ста	вља	вој	не	ди	рек	ти	ве	Вој	ном	шта	бу	ЕУ.	
У	кри	зној	си	ту	а	ци	ји,	Вој	ни	ко	ми	тет	ша	ље	глав	ну	ди	рек	ти-
ву	Вој	ним	шта	бу	ЕУ,	ко	ји	на	осно	ву	то	га	тре	ба	да	пред	ста	ви	
стра	те	шке	вој	не	оп	ци	је,	и	да	их	до	ста	ви	Вој	ном	ко	ми	те	ту,	ко-
ји	их	да	ље	про	сле	ђу	је	По	ли	тич	ко-без	бед	но	сном	ко	ми	те	ту,	уз	
ње	го	ву	про	це	ну	и	ми	шље	ње	о	кон	цеп	ту	и	пла	ну	опе	ра	ци	је.	
На	осно	ву	вој	не	оп	ци	је	ко	ју	Са	вет	ми	ни	ста	ра	ода	бе	ре,	Вој	ни	
ко	ми	тет	одо	бра	ва	из	ра	ду	ди	рек	ти	ве	за	пла	ни	ра	ње	за	ко	ман-
дан	та	опе	ра	ци	је,	и	до	ста	вља	По	ли	тич	ко-без	бед	но	сном	ко	ми-
те	ту	ми	шље	ње	о	за	вр	шет	ку	опе	ра	ци	је.	У	то	ку	опе	ра	ци	је,	овај	
ор	ган	 је	 за	ду	жен	 за	над	гле	да	ње	и	пра	ће	ње	из	вр	ше	ња	вој	не	
опе	ра	ци	је.	Пред	сед	ник	Вој	ног	ко	ми	те	та,	 ко	ји	 је	иза	бран	од	
Са	ве	та	ми	ни	ста	ра	на	пе	ри	од	од	три	го	ди	не	на	кон	пре	по	ру	ке	
Вој	ног	ко	ми	те	та,	при	су	ству	је	ра	ду	По	ли	тич	ко-без	бед	но	сног	
ко	ми	те	та,	у	ко	јем	има	пра	во	да	уче	ству	је	у	рас	пра	ва	ма,	као	
и	у	ра	ду	Са	ве	та	ми	ни	ста	ра	ЕУ,	ка	да	се	ра	ди	о	пи	та	њи	ма	ве-
за	ним	за	од	бра	ну.	Он	та	ко	ђе	де	лу	је	као	вој	ни	са	вет	ник	Ви	со-
ком	пред	став	ни	ку	ЕУ	ка	да	се	ра	ди	о	вој	ним	пи	та	њи	ма.

Фор	мал	ни	са	стан	ци	Вој	ног	ко	ми	те	та	одр	жа	ва	ју	се	сре-
дом,	док	се	не	фор	мал	ни	са	стан	ци	одр	жа	ва	ју	три	до	че	ти	ри	
пу	та	не	дељ	но.39Функ	ци	о	ни	са	ње	Вој	ног	ко	ми	те	та	за	сни	ва	се	
на	 не	пре	ста	ним	 кон	сул	та	ци	ја	ма	 и	 са	рад	њи.	 Фор	ми	ра	на	 је	
рад	на	гру	па	у	окви	ру	овог	ко	ми	те	та,	ко	ја	је	за	ду	же	на	за	при-
пре	му	за	да	та	ка	Вој	ног	ко	ми	те	та	и	у	окви	ру	ко	јег	се	не	пре-
ста	но	од	ви	ја	ју	кон	сул	та	ци	је.	Чла	но	ви	Вој	ног	ко	ми	те	та	при-
ла	го	ђа	ва	ју	 се	не	фор	мал	ној	прак	си	и	мо	де	ли	ма	по	на	ша	ња	у	
окви	ру	Ко	ми	те	та.40	Да	кле,	они	су	«при	си	ље	ни»	на	«уче	ње»	
по	на	ша	ња	ка	ко	би	се	до	шло	до	од	го	ва	ра	ју	ћег	ре	ше	ња.	Као	и	
у	слу	ча	ју	По	ли	тич	ко-без	бед	но	сног	ко	ми	те	та,	у	окви	ру	Вој-
ног	ко	ми	те	та	раз	ви	ја	се	«esprit de corps»	ЕУ,	ко	ји	под	ра	зу	ме-

39	 Mai’a	Da	vis	Cross,	Se cu rity In te gra tion  in the Euro pean Union,	Uni	ver	sity	of	
Mic	hi	gan	Press,	Mic	hi	gan,	2011,	p.	158.

40 Ni	a	galé	Ba	gayoko-Pe	no	ne,	“L’européani	sa	tion	des	mi	li	ta	i	res	français.	So	ci	a	li	sa-
tion	in	sti	tu	ti	on	nel	le	et	cul	tu	re	stratégi	que”,	Re vue française de sci en ce po li ti que,	
vol.	56,	n°	1,	2006,	p.	59.
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ва	те	жњу	ка	по	сти	за	њу	ком	про	ми	са	и	ре	а	ли	за	ци	ју	«евро	пе	и-
зо	ва	них»	оп	ци	ја.	Дру	гим	ре	чи	ма,	ин	тер	ак	ци	ја	из	ме	ђу	чла	но-
ва	Ко	ми	те	та	ме	ња	њи	хо	во	по	на	ша	ње	у	прав	цу	фа	во	ри	зо	ва	ња	
ак	ци	ја	у	окви	ру	ЕУ.41Вој	ни	ко	ми	тет	ЕУ	пред	ста	вља	при	мер	
ин	сти	ту	ци	је	у	ко	јој	раз	ме	на	ис	ку	ста	ва,	про	фе	си	о	нал	них	нор-
ми	и	за	јед	нич	ких	вред	но	сти,	као	и	че	сти	не	фор	мал	ни	са	стан-
ци,	омо	гу	ћа	ва	ју	ме	ха	ни	зам	убе	ђи	ва	ња	ко	ји	во	ди	ка	ком	про-
ми	су	и	јед	ном	ви	шем	ни	воу	по	ве	ре	ња	из	ме	ђу	са	мих	чла	но	ва	
овог	ор	га	на.42О	то	ме	све	до	чи	и	уло	га	ове	ин	сти	ту	ци	је	у	ре	а-
ли	за	ци	ји	вој	них	опе	ра	ци	ја	ЕУAtalanta	и	EUFOR	Tchad/RCA.	
На	и	ме,	мо	гућ	ност	да	Вој	ни	ко	ми	тет	ЕУ	де	лу	је	као	ка	та	ли	за-
тор	ин	фор	ма	ци	ја	и	екс	пер	ти	зе	и	као	оквир	за	ди	ја	лог	у	фа	зи	
про	це	са	пла	ни	ра	ња	био	је	од	пре	суд	ног	зна	ча	ја	за	по	кре	та	ње	
ове	две	опе	ра	ци	је	ЕУ.	У	ци	љу	по	сти	за	ња	ком	про	ми	са,	чла	но-
ви	Вој	ног	ко	ми	те	та	ко	ји	су	би	ли	скеп	тич	ни	у	по	гле	ду	успе	ха	
ових	опе	ра	ци	ја,	од	лу	чи	ли	су	да	не	бло	ки	ра	ју	ини	ци	ја	ти	ве.43

За кљу чак

Про	цес	 со	ци	ја	ли	за	ци	је	 пред	ста	вља	 ко	ри	стан	 ана	ли-
тич	ки	оквир	ко	ји	омо	гу	ћа	ва	раз	ма	тра	ње	ути	ца	ја	ин	сти	ту	ци-
ја	на	ак	те	ре.	Кроз	про	цес	ин	тер	ак	ци	је	и	прак	се,	ства	ра	ју	се	
струк	ту	ре	ко	је	ути	чу	на	по	на	ша	ње	ак	те	ра	и	по	сте	пе	но	ме	ња-
ју	њи	хо	ве	ин	те	ре	се.	Иако	не	од	ба	цу	је	ра	ци	о	нал	но	по	на	ша	ње	
ак	те	ра,	 со	ци	ја	ли	за	ци	ја	 пред	ста	вља	про	цес	 у	 ко	ме	 се	 основ	
де	ла	ња	за	сно	ва	на	ло	ги	ци	при	клад	но	сти,	тј.	на	осе	ћа	ју	пра-
ва	и	ду	жно	сти	ко	је	про	ис	ти	чу	из	иден	ти	те	та	и	при	пад	но	сти	
од	ре	ђе	ној	ин	сти	ту	ци	ји	од	но	сно	прак	са	ма	и	оче	ки	ва	њи	ма	од	
да	тих	ин	сти	ту	ци	ја.	Оту	да	ак	те	ри	спро	во	де,	у	окви	ру	ин	сти-
ту	ци	ја,	мо	де	ле	при	клад	ног	по	на	ша	ња	и	про	це	ду	ра	за	по	сти-
за	ње	ци	ље	ва.	Ис	ход	со	ци	ја	ли	за	ци	је	мо	же	би	ти	дво	јак.	С	јед-
не	стра	не,	со	ци	ја	ли	за	ци	ја	мо	же	до	ве	сти	до	адап	та	ци	је,	ка	да	
се	ак	те	ри,	кроз	про	цес	уче	ња	уло	ге,	по	на	ша	ју	«при	клад	но»	
и	при	том	«пре	ба	цу	ју»	сво	је	по	на	ша	ње	са	све	сног	стра	те	гиј-
ског	 кал	ку	ли	са	ња	 на	 све	сно	 игра	ње	 уло	ге.	Адап	та	ци	ја	 као	

41 Ibid.,	p.	65.
42	 Mai’a	Da	vis	Cross,	“Co	o	pe	ra	tion	by	Com	mit	tee:	the	EU	Mi	li	tary	Com	mit	tee	and	

the	Com	mit	tee	for	Ci	vi	lian	Cri	sis	Ma	na	ge	ment”,	Oc ca si o nal Pa per,	n°82,	2010,	
p.	15.

43 Ibid.,	pp.	21-22.
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ис	ход	не	до	во	ди	до	ин	тер	на	ли	зо	ва	ња	нор	ми.	С	дру	ге	стра	не,	
со	ци	ја	ли	за	ци	ја	мо	же	до	ве	сти	до	тзв.	«ин	тер	на	ли	за	ци	је»,	тј.	
до	при	хва	та	ња,	«здра	во	за	го	то	во»,	ко	лек	тив	них	нор	ми	гру-
пе,	што	под	ра	зу	ме	ва	да	ак	те	ри	усва	ја	ју	ин	те	ре	се	и	иден	ти	тет	
за	јед	ни	це	чи	ји	су	део.	Наш	циљ	у	овом	ра	ду	био	је	да	по	ка	же-
мо	да	без	бед	но	сна	по	ли	ти	ка	ЕУ,	на	су	прот	(нео)ре	а	ли	стич	ком	
ста	но	ви	шту,	и	упр	кос	ме	ђу	вла	ди	ној	ло	ги	ци	у	про	це	су	од	лу-
чи	ва	ња,	тр	пи	про	цес	со	ци	ја	ли	за	ци	је,	те	оту	да	не	мо	же	би	ти	
по	сма	тра	на	као	збир	на	ци	о	нал	них	по	ли	ти	ка	др	жа	ва	чла	ни	ца.	
Ана	ли	зом	ра	да	По	ли	тич	ко-без	бед	но	сног	ко	ми	те	та	и	Вој	ног	
ко	ми	те	та	ЕУ,	ко	ји	чи	не	око	сни	цу	ин	сти	ту	ци	о	нал	ног	окви	ра	
ове	по	ли	ти	ке,	за	кљу	чи	ли	смо	да	се	у	окви	ру	ових	ко	ми	те	та	
раз	ви	ја	тзв.	«esprit de corps»,	за	сно	ван	на	за	јед	нич	кој	по	све-
ће	но	сти	раз	во	ју	без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке	ЕУ,	ви	со	ком	сте	пе	ну	
ме	ђу	соб	ног	 по	ве	ре	ња	 и	 раз	у	ме	ва	њу	 по	зи	ци	ја	 чла	ни	ца	 овог	
ко	ми	те	та.	Иако	ова	со	ци	ја	ли	за	ци	ја	до	во	ди	до	адап	та	ци	је	као	
ис	хо	да,	ко	ја	под	ра	зу	ме	ва	пре	ла	зак	од	све	сног	стра	те	гиј	ског	
кал	ку	ли	са	ња	на	све	сно	игра	ње	уло	ге,	и	ти	ме	усло	ви	ла	со	ци-
ја	ли	за	ци	ју	ти	па	1,	по	Че	ке	ло	вој	ти	по	ло	ги	ји,	со	ци	ја	ли	за	ци	ја	је	
ду	го	тра	јан	и	гра	ду	е	лан	про	цес,	ко	ји	ће	вре	ме	ном	усло	ви	ти	и	
ин	тер	на	ли	за	ци	ју	као	ис	ход	у	овој	по	ли	ти	ци.
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De ja na Vuk ce vic

SO CI A LI ZA TION AND EURO PE A NI ZA TION 
IN THE EU: THE CA SES OF THE  EU 

 PO LI TI CAL AND SE CU RITY COM MIT TEE 
(PSC) AND THE EU MI LI TARY  

COM MIT TEE (EUMC)

Re	su	me

So ci a li za tion is one of the main mec ha nisms of the Euro
pe a ni za tion. The re are dif fe rent de fi ni ti ons of so ci a li za tion, but 
this term can be de fi ned as a pro cess by which ac tors ac qu i red 
if fe rent  iden ti ti es le a ding to new in te rests thro ugh re gu lar and 
su sta i ned in ter ac tion wit hin bro a der so cial con texts and struc
tu res. So ci a li za tion con cerns how in di vi du als de ve lop asen se of 
be lon ging with a gro up and adapt the ir be ha vi o ur ac cor dingly. 
Key in this pro cess are the or ga ni sa tion of so cial in ter ac ti ons, the 
lo gic of this in ter ac ti ons and the in ter na li za tion of prac ti ces and 
norms. Thro ugh the pro cess of in ter ac tion and prac ti ce struc tu res 
are for med that in flu en ce be ha vi or and cre a te iden ti ti es. So ci a li
za tion is a pro cess that im pli es that an ac tor switches from a lo gic 
of con se qu en ces to a lo gic of ap pro pri a te ness. The out co me of the 
so ci a li za tion can be two fold. On the one hand, so ci a li za tion can 
lead to adap ta tion, when the ac tors act ap pro pri a tely by le ar ning 
the ro le. Adap ta tion as a re sult do es not lead to in ter na li za tion of 
norms. On the ot her hand, so ci a li za tion can lead to the socal led. 
“in ter na li za tion”, ie. to ac cep tan ce of col lec ti ve norms as „the 
right thing to do“. In this ca se, ac tors adopt the in te rests and even 
iden tity of a com mu nity of which they are a part. In this ar tic le, 
so ci a li za tion is used as a use ful analyti cal tool for ex pla i ning the 
ac ti vity of the EU Mem ber Sta tes wit hin two in ter go vern men tal 
com mit te es (EU Po li ti cal and Se cu rity Com mit tee, EU Mi li tary 
Com mit tee), which con sti tu te the ba sis of the in sti tu ti o nal fra me
work of the EU Se cu rity and De fen ce Po licy (CSDP).The in ter ac
tion bet we en EU Me me ber Sta tes wit hin this Com mit te es has led 
to the de ve lop ment of the ‟esprit de corps” ba sed on high de gree 
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of mu tual trust and un der stan ding as well as on as ha red com
mit ment to the  EU se cu rity and de fen ce po licy. This so ci a li za tion 
le ads to adap ta tion as an out co me. Ho we ver,the so ci a li za ti o nis 
a gra dual pro cess that ne eds a longti me ex po su re or du ra tion.
Keywords: so ci a li za tion, Euro pe a ni za tion, in ter na li za tion, 

adap ta tion, Euro pean Union, EU Se cu rity and De
fen ce po licy.
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