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ДРУШТВЕНИИЗВОРИУГРОЖАВАЊА
КАПАЦИТЕТАСИСТЕМА
БЕЗБЕДНОСТИДРЖАВЕ*

Не ко је ре као да је дан на род
мо же да очу ва сво ју сло бо ду
са мо по це ну ве чи те буд но сти.
А ви сад за ми сли те ка кав је то
жи вот.

Иво Ан дрић, Зна ко ви по ред пу та

Сажетак
Дру штве ни об ли ци угро жа ва ња ка па ци те та си сте ма без бед-

но сти пред ста вља ју ве ли ки про блем за сва ку др жа ву и ње не гра-
ђа не, на рав но и за ре ги он. Због то га аутор овог тек ста ука зу је и 
ана ли зи ра нај и зра же ни је дру штве не из во ре угро жа ва ња ка па ци-
те та си сте ма без бед но сти мо дер не др жа ве. Основ ни об лик ис по-
ља ва ња опа сно сти је угро жа ва ње по сто је ће сло бо де. Угро жа ва ње 
мо же би ти оства ри ва ње са мо де струк тив ним де ло ва њем не ке при-
род не или дру штве не си ле на не ку по ја ву, не на мер но или на мер но, 
циљ но и свр сис ход но – да кле са на ме ром да се иза зо ву од ре ђе не 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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по сле ди це по при ро ду или по дру штво од но сно по чо ве ка. Сви са-
вре ме ни си сте ми без бед но сти, без об зи ра на ко ји на чин и са ко јим 
ци љем су ор га ни зо ва ни, пред ста вља ју об лик ор га ни зо ва ња  дру-
штва у за шти ти сво јих ви тал них ин те ре са и вред но сти. Њи хо во 
ор га ни зо ва ње по ла зи од два основ на пи та ња:  од ко га и од че га 
тре ба шти ти ти дру штво и на ко ји на чин тре ба усме ра ва ти су бјек-
те си сте ма без бед но сти да би се оства рио основ ни циљ по сто ја ња 
дру штва. Дис кри ми на ци ја, тј. дру штве ни об ли ци угро жа ва ња ка-
па ци те та без бед но сти де мо крат ске др жа ве се ја вља у ви ше об ли ка, 
а то су: ге но цид,  апарт хејд, се гре га ци ја, нео ра си зам или еко ном-
ски ра си зам, ме ђу на род ни ста тус и де мо граф ски раз вој.
Кључ не ре чи: ге но цид, апарт хејд, се гре га ци ја, ме ђу на род ни ста тус, др жа-

ва, де мо кра ти ја
У људ ском дру штву угро жа ва ње се при ме њу је као:  не све-

сно – ка да од ре ђе ним рад ња ма је дан чо век или јед на ску пи на љу ди 
сво јим де ло ва њем, без на ме ре да то учи ни, угро жа ва ег зи стен ци ју 
или си ту а ци ју дру гих љу ди или ску пи не љу ди. На при мер, од ре ђе-
ни на уч ни тех но ло шки раз вој не при клад ном при ме ном, до вео је 
до угро жа ва ња при род не еко ло шке осно ве ег зи стен ци је љу ди на 
пла не ти Зе мљи, и  све сно-на мер но, циљ но или  ор га ни зо ва но ко ри-
шће ње си ле за уни ште ње, оне мо гу ћа ва ње, при ну ду, при си лу, итд. 
дру гих љу ди, њи хо вих гру па, ор га ни за ци ја, итд. или за њи хо ву, по 
њих не по вољ ну про ме ну или про ме ну не ког ста ња су прот ну њи-
хо вој во љи. У људ ском дру штву, ко је је у осно ви кон ку рент ско по 
сво јој при род ној осно ви и у ко јем су ра зни об ли ци и ра зна под руч ја 
бор бе за ег зи стен ци ју, по ло жај, про спе ри тет, итд. нор ма лан од нос 
у вла да ју ћем си сте му,до ми нант но је угро жа ва ње (као де лат ност) 
и угро же ност (као си ту а ци ја) чи је је по ре кло у дру штву и где је 
ак тив ност јед не ску пи не су бје ка та усме ре но с од ре ђе ним раз ло гом 
(ци љем) про тив дру ге ску пи не љу ди. Ор га ни зо ва но, ин сти ту ци о-
на ли зо ва но и ци ви ли зо ва но дру штво раз ли ку је нор мал но и де ви-
јант но по на ша ње. Де ви јант но по на ша ње је угро жа ва ју ће, нор мал-
но по на ша ње и су бјек ти ко ји се нор мал но по на ша ју су угро же ни од 
де ви јант них су бје ка та и њи хо вих по на ша ња.

Угро же ност је об лик кон кре ти зо ва не опа сно сти по од ре ђе-
не де ло ве и су бјек те дру штва од, у осно ви пред ви ди вих, си ла од 
ко јих се мо гу пред у зи ма ти ак тив не и па сив не ме ре обез бе ђи ва ња 
и пре вен ти ве, ак ту ел не за шти те, као и ме ре пра те ће (пост) за-
шти те.1)

1) Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Увод у сту ди је без бед но сти, Дра слар, Бе о град, 
2007, стр. 129.
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У ци љу спре ча ва ња угро жа ва ња дру штва фор ми ра ју се си-
сте ми за шти те од угро жа ва ња, од но сно фор ми ра ју се си сте ми без-
бед но сти. Сви са вре ме ни си сте ми без бед но сти, без об зи ра на ко ји 
на чин и са ко јим ци љем су ор га ни зо ва ни, пред ста вља ју об лик ор-
га ни зо ва ња  дру штва у за шти ти сво јих ви тал них ин те ре са и вред-
но сти. Њи хо во ор га ни зо ва ње по ла зи од два основ на пи та ња:  од 
ко га и од че га тре ба шти ти ти дру штво и  на ко ји на чин тре ба усме-
ра ва ти су бјек те си сте ма без бед но сти да би се оства рио основ ни 
циљ по сто ја ња дру штва. Од го вор на ова два пи та ња пред ста вља 
осно ву за сва дру га де ло ва ња у обла сти без бед но сти, јер се пре ко 
њих де фи ни ше, кла си фи ку је и об ја шња ва на ста нак, тра ја ње и де-
ло ва ње дру штве но штет них и опа сних по ја ва у без бед но сном сми-
слу. Ту се, пре све га, ми сли на по зна ва ње ра зних об ли ка и из во ра 
дру штве них су ко ба, де струк тив них де ло ва ња, као и свих дру штве-
них, при род них и тех нич ких по ја ва, ко је у раз ли чи тим ва ри јан та ма 
и об ли ци ма на ста ју у свим дру штви ма, а од но се се на угро жа ва ње 
без бед но сти да тог дру штва.

По ла зе ћи од раз ли чи тих на уч них, те о риј ских-ме то до ло шких 
и прак тич них ста но ви шта мо гу се де фи ни са ти, кла си фи ко ва ти и 
об ја сни ти раз ли чи ти из во ри и об ли ци ан ти дру штве ног де ло ва-
ња. Та ко, нпр. де таљ ним про у ча ва њем не ких по ја ва угро жа ва ња 
без бед но сти ба ве се по себ не на уч не ди сци пли не (нпр. со ци јал на 
па то ло ги ја, кри ми но ло ги ја и сл.).По ја ве угро жа ва ња вред но сти 
дру штва при сут не су још од ње го вог на стан ка. Сва дру штва кроз 
исто ри ју би ла су ма ње-ви ше из ло же на угро жа ва њу у раз ли чи том 
об ли ку и оби му. У по чет ку је био угро жен њи хов оп ста нак, а за тим 
и њи хов по ли тич ки, еко ном ски и кул тур ни раз вој. У те о ри ји дру-
штве них на у ка не по сто ји са гла сност о зна че њу пој ма угро жа ва-
ње, јер се овај по јам раз ли чи то упо тре бља ва. Нај че шће се за овај 
по јам ко ри сте раз ли чи ти тер ми ни, али се исто та ко под тим те ми-
ни ма под ра зу ме ва ју и раз ли чи те су шти не.2) 

НАЈИЗРАЖЕНИЈИДРУШТВЕНИИЗВОРИ
УГРОЖАВАЊАКАПАЦИТЕТА
СИСТЕМАБЕЗБЕДНОСТИ

Са угро жа ва њем, као дру штве ном, при род ном или тех нич ко-
тех но ло шком по ја вом, су сре та ла су се сва дру штва и др жа ве, па се 
мо же ре ћи да је реч о кон стант ној по ја ви. Ме ђу тим,  та не пре кид-
ност ни је ве за на за њи хо ве об ли ке ис по ља ва ња, јер су они на ста ја-
ли и не ста ја ли у од ре ђе ним дру штве но-еко ном ским фор ма ци ја ма 

2)  Исто, стр. 131.
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ма да се из ве стан број об ли ка(рат, при ме на си ле и сл.) у мо ди фи ко-
ва ној фор ми ја вља ју у свим фа за ма раз во ја људ ског дру штва. По-
ја ве угро жа ва ња ко је пра те раз вој сва ког дру штва не ми нов но се 
ја вља ју и у свим дру штви ма, што као од го вор има ства ра ње од го-
ва ра ју ћег за штит ног си сте ма у ви ду  ор га ни зо ва ног си сте ма без-
бед но сти. Ме ђу тим, њи хов не га тив ни ути цај осе ћа се и по ред свих 
пред у зе тих ме ра, што зна чи да се из во ри ових по ја ва на ла зе из ван 
ути ца ја дру штве них су бје ка та ко ји су за ду же ни за њи хо во ели ми-
ни са ње. Исто та ко, мо же се за кљу чи ти да су ти из во ри кон стант ни 
с об зи ром на трај ност по ја ве угро жа ва ња, као и да су хе те ро ге ни 
и дис пер го ва ни (ра су ти, рас ту ре ни) у ра зним сфе ра ма дру штве не, 
при род не и тех нич ко-тех но ло шке де лат но сти. Пре ма ди рект но сти 
ути ца ја на без бед ност из во ри угро жа ва ња де ле се на: по сред не  и 
не по сред не. Пре ма ак тив но сти де ле се на: ла тент не и ак тив не. 
Пре ма кон стант но сти мо гу би ти: стал ни и по вре ме ни. Пре ма вре-
ме ну на стан ка де ле се на: про шле,  са да шње и бу ду ће.Сва ка од 
ових гру па из во ра угро жа ва ња пред ста вља ком плекс за сно ван на 
од ре ђе ном кри те ри ју му по ко ме су свр ста не. Те шко ће у њи хо вом 
раз вр ста ва њу, а ти ме и об ја шње њу на ста ју због то га што је дан об-
лик из во ра угро жа ва ња мо же на ста ја ти на ви ше из во ри шта у раз-
ли чи том ин тен зи те ту.3)

По себ но је ин те ре сант на гру па бу ду ћих из во ра угро жа ва ња, 
јер се на њој за сни ва ткз. пред ви ђа ње и без бед но сна про це на  ста-
ња не са мо еле ме на та у си сте му без бед но сти не го и без бед но сти 
це ло куп не дру штве не за јед ни це. Та про це на мо же би ти ра ђе на за 
крат ко ро чан, сред њо ро чан и ду го ро чан пе ри од, при че му мо ра да 
укљу чи ана ли зу пред ход ног и са да шњег ста ња и пред ви ђа ње оче-
ки ва ног. Без бед но сна про це на је нај бит ни ја ак тив ност, ко ју ра де 
нај струч ни ји ка дро ви из си сте ма без бед но сти мо дер не др жа ве. Ту 
се, у ства ри, про це њу је од нос сна га и де ло ва ње но си ла ца угро жа-
ва ња и су бје ка та си сте ма без бед но сти, као и про це на оче ки ва них 
об ли ка по на ша ња и њи хо ве штет но сти и дру штве не опа сно сти. 
Дру штве ни об ли ци угро жа ва ња ка па ци те та без бед но сти де мо крат-
ске др жа ве се ја вља ју у ви ше об ли ка,и то: ге но цид, апарт хејд, се-
гре га ци ја,ме ђу на род ни ста тус и де мо граф ски раз вој,  су прот ност 
ин те ре са у сфе ри на ци о нал ног, ме ђу др жав ног, ре ли ги о зног, про-
фе си о нал ног и лич ног; дру штве на не ус кла ђе ност, не у јед на че ност 
дру штве но-еко ном ског раз во ја; суб кул ту ра и ре ли ги ја; де мо граф-
ски раз вој; по ли ти ка и иде о ло ги ја,  ге о граф ски по ло жај, итд.

3)  Исто
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СУКОБИИДРУШТВЕНЕПРОТИВУРЕЧНОСТИ

Дру штве не про ти ву реч но сти, као по сле ди ца ма те ри јал ног 
раз во ја и дру штве не по де ле ра да и ви шка вред но сти, пред ста вља ју 
по ла зну осно ву мно гих дру штве них на у ка у об ја шње њу основ них 
из во ра угро жа ва ња. Са вре ме не дру штве не од но се ка рак те ри ше 
ста ње не рав но прав но сти, екс пло а та ци је и до ми на ци је ка ко у сфе-
ри еко ном ских и по ли тич ких ме ђу људ ских од но са, та ко и у сфе ри 
од но са ме ђу др жа ва ма. Све то за по сле ди цу има агре сив но по на-
ша ње с ци љем одр жа ва ња или про ши ре ња тих од но са, али и по-
на ша ње чи ји је циљ осло ба ђа ње од тих ве за. Су прот ност ин те ре са 
је то ли ко че ста да се по ја ве угро жа ва ња нај че шће по ве зу ју упра во 
са њи ма. На и ме, ве ли ки про це нат ра зних не га тив них по ја ва и кре-
та ња у дру штву по сле ди ца су ин те ре са раз ли чи тих дру штве них 
гру па или кла са. У про ши ре ном зна че њу, ин те ре си тих гру па или 
кла са ди жу се на ни во ин те ре са на ро да или др жа ва, па то он да нај-
че шће по ста је су прот ност ин те ре са др жа ва ко ји  на ру ша ва ју без-
бед ност ме ђу на род не за јед ни це.

Су коб, од но сно угро жа ва ње без бед но сти на ста је ка да сте пен 
су прот но сти до стиг не та кав ни во да се он не мо же ре ши ти не ким 
ми ро љу би вим и до зво ље ним сред стви ма. Об лик и вр ста су ко ба 
за ви се од вр те и ин тен зи те та раз ли чи тих ин те ре са, као и сна га и 
сред ста ва ко ји се ко ри сте у ње го вом ре ша ва њу. Нај ек стрем ни ји об-
ли ци су ко ба су ору жа ни су ко би ко ји со бом до но се људ ске жр тве и 
ве ли ка ра за ра ња ма те ри јал них до ба ра. Осим су прот но сти ин те ре-
са по је ди на ца, гру па, кла са и на ро да, по сто је и дру ге вр сте узро ка 
дру штве них су ко ба. Јед на од њих је сте и дру штве на не у јед на че-
ност. Под тим пој мом под ра зме ва се схва та ње од ре ђе них дру штве-
них гру па да сво је ци ље ве мо ра ју оства ри ти без об зи ра на сред ства 
ко ја су им на рас по ла га њу и без об зи ра на усло ве у ко ји ма се ти 
ци ље ви по ста вља ју. 

По гре шно по ста вља ње ци ље ва у од но су на мо гућ ност њи-
хо вог оства ре ња, па ма кар и уз упо тре бу си ле до во ди ло је че сто, 
а и на по чет ку XXI ве ка  до во ди до дру штве них су ко ба, ко ји мо гу 
има ти раз ли чи те штет не по сле ди це. Дру штве не про ти ву реч но сти 
обич но де лу ју одво је но, али у од ре ђе ним си ту а ци ја ма мо гу де ло-
ва ти  за јед но, при че му јед на мо же би ти до ми нант на, а дру га спо-
ред на. Исто та ко по треб но је ре ћи да се у од ре ђе ним усло ви ма и у 
за ви сно сти од тре нут них по тре ба иза ових про тив реч но сти кри ју 
и раз не вер ске, ра сне, екс трем но-на ци о на ли стич ке, па и по ли тич-
ке су прот но сти, да би се скре ну ла па жња до ма ће и ме ђу на род не 
јав но сти са ствар них вр ста су ко ба. Ово нај че шће због то га да би 
се јав ност при до би ла за оства ри ва ње ци ље ва. Из го вор по тен ци јал-
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ног угро жа ва ња је обич но да се у су коб кре ну ло због угње та ва ња 
и си ро ма штва  ка ко би што увер љи ви је при кри ли екс трем но на-
ци о на ли стич ке, се па ра ти стич ке и вер ске по бу де. По пу ла ци ја јед не 
зе мље пре пу ште на ути ца ју сред ста ва ин фор ми са ња по ста је па сив-
ни објект, ко ји је у по ло жа ју да се њи ме ма ни пу ли ше пре ма ту ђој 
во љи и ту ђим ин те ре си ма.

СУБКУЛТУРАИРЕЛИГИЈА

Са ста но ви шта  без бед но сти кул ту ра се сва ка ко ја вља као по-
зи ти ван по јам док се као по ја ва угро жа ва ња без бед но сти дру штва 
ја вља ткз. суб кул ту ра. То је дру штве но не га тив на по ја ва ко ја се 
обич но ја вља у усло ви ма ка да је не ка је дин ка или дру штве на гру па 
ли ше на из ве сних и зна чај них дру штве них вред но сти (углед, из бор 
за ни ма ња, рад, при ход, обра зо ва ње и сл.) или кад код њих на ста не 
та кав по ре ме ћај у си сте му вред но сти да то из ла зи из мо гућ но сти 
нор мал не дру штве не кон тро ле.

По јам без бед но сне суб кул ту ре ко ји би у са вре ме ним ана ли-
за ма об у хва тио схва та ње по ли циј ске де лат но сти по прин ци пу пар-
ла мен та ри зма као не у по тре би вог по ли циј ског сти ла у ре ша ва њу 
мно гих без бед но сних за да та ка. Ту се пре све га ми сли на од но се 
са гра ђа ни ма у де ло ва њу по ли ци је у ло кал ној за јед ни ци. У том 
сми слу без бед но сна суб кул ту ра им пли ци ра ор јен ти са ност на ак-
ци ју(бру тал ност, си лу) а ма ње на ре ша ва ње про бле ма дру гим сред-
стви ма тј.  им пли ци ра раз ви ја ње схва та ња да је пр ви по ли циј ски 
по сао ''ак ци ја'' а не ре ша ва ње про бле ма за јед но са гра ђа ни ма.

За раз ли ку од без бед но сне суб кул ту ре, без бед но сна кул ту ра 
у са мом си сте му без бед но сти тре ба да про па ги ра упра во обр ну то. 
Без бед но сна кул ту ра при пад ни ка слу жби без бед но сти је трај на и 
ди на мич на по ја ва. Она се сти че то ком шко ло ва ња или обу ке бу-
ду ћих при пад ни ка слу жби без бед но сти, а из гра ђу је се и до пу њу-
је то ком њи хо вог рад ног ве ка. Са го ди на ма про ве де ним у слу жби, 
без бед но сна кул ту ра при пад ни ка слу жби без бед но сти би мо ра ла 
би ти све из гра ђе ни ја. Без бед но сна кул ту ра об у хва та свест о за кон-
ским оба ве за ма, ста во ве о на чи ну њи хо вог из вр ша ва ња, пи са на и 
не пи са на пра ви ла по на ша ња пре ма окру же њу, прет по ста вље ним  
ста ре ши на ма и ко ле га ма, спе ци фич ни етич ки ко декс ко јим се де-
фи ни шу''пра ви ла'' дру штве них од но са уну тар са мог су бјек та без-
бед но сти, од но са пре ма но си о ци ма угро жа ва ња без бед но сти, раз-
ви јен ме ха ни зам за пре вен тив но и ре пре сив но де ло ва ње у од но су 
на по ја ве и но си о це угро жа ва ња ви тал них вред но сти дру штва, као 
и соп стве не без бед но сти и без бед но сти сво јих ко ле га.4) Кул тур ни, 

4)  Исто, стр. 97.
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ра сни и ет нич ки кри те ри ју ми су осно ва за раз не ви до ве угро жа ва-
ња без бед но сти, као што су дис кри ми на ци ја и ра си зам.

ПОЛИТИКАИИДЕОЛОГИЈА

По ли ти ка (грч. po li ti cos јав ни, др жав ни, пре ма  po lis град, 
др жав но уре ђе ње). По ли ти ка је ве шти на и на чин вла да ња др жа-
вом, гра дом ин сти ту ци јом, де лат ност ко ја те жи уре ђе њу дру штва, 
или по је ди них ње го вих де ло ва. По ли ти ка је на чин упра вља ња, ру-
ко во ђе ња или пла ни ра ња од ре ђе не де лат но сти; оп ште пла ни ра ње 
пре ма дру гим др жа ва ма или по је ди ним де ло ви ма за јед ни це.5) По-
ли ти ка у нај ши рем сми слу ре чи,  об у хва та укуп ност оних про це са, 
од но са и ин сти ту ци ја ко ји ма се оства ру је све сно  ре гу ли са ње кон-
фликт них си ту а ци ја и ин те ре са и од лу чу је о за јед нич ким по сло ви-
ма и жи вот ним ак тив но сти ма јед не гло бал не дру штве не за јед ни це. 
У свим кла сним дру штви ма по ли ти ка је про из вод и из раз кла сних 
ан та го ни за ма и су ко ба на пла ну бор бе око упра вља ња др жа вом, 
од но сно око ути ца ја на апа рат јав не вла сти, а ти ме на оп ште 
ре гу ли са ње и усме ра ва ње дру штве них про це са.6) Ти ме се кроз по-
ли ти ку пре ла ма ју раз не су прот но сти и су ко би ин те ре са у сфе ри 
на ци о нал ног, ме ђу др жав ног, ре ли ги о зног итд. што је, по ка за ло се,  
у про шло сти че сто био основ ни  из вор угро жа ва ња без бед но сти 
мно гих др жа ва. С тим у ве зи, по ли ти ка се мо же по сма тра ти и као 
све сна ак ци ја ра зних су бје ка та по ли тич ког де ло ва ња у дру штве-
ном жи во ту јед не зе мље, али исто та ко и као сплет по ли тич ких од-
но са и си ла и њи хо вог де ло ва ња у ре ша ва њу про тив реч них те жњи. 
Да кле, од опре де ље ња и де ло ва ња по је ди них уче сни ка по ли тич ких 
зби ва ња (би ло на уну тра шњем, или на спољ ном пла ну) за ви си  да 
ли ће ре зул тан та у ре ша ва њу по ли тич ких ин те ре са и су ко ба кре-
ну ти ка сми ри ва њу или еска ла ци ји до раз ли чи тих об ли ка су ко ба, 
ору жа не по бу не, ин тер вен ци је или ра та, као нај ек стрем ни јих об ли-
ка угро жа ва ња без бед но сти зе мље.

Иде о ло ги ја као тер мин пр ви пут се ко ри сти кра јем XVI II ве-
ка, али већ та да до би ја раз ли чи та зна че ња. Од схва та ња да је то 
''на у ка о иде ја ма'' чи јим ком би но ва њем се обра зо ва ла свест љу ди 
до то га да је то про цес об ли ко ва ња дру штве не све сти у ко ме се 
ис кри вљу је сли ка  о све ту идеј ним, еко ном ским или по ли тич ким 
чи ни о ци ма.7) Иде о ло ги ја је у сво јој су шти ни ис кри вље ни, ира ци-

5) Иван Клајн и Ми лан Шип ка, Ве ли ки реч ник стра них ре чи и из ра за, Про ме теј, Но ви Сад, 
2008, стр. 970.

6) Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Увод у сту ди је без бед нбо сти, Дра слар, Бе о-
град, 2007, стр. 134.

7) Исто, стр. 135.
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о нал ни од нос пре ма ствар но сти и као та ква, она мо же де ло ва ти 
са мо стал но у раз ли чи тим по ли тич ке де лат но сти љу ди. По ред то га, 
иде о ло ги ја озна ча ва и од ре ђе ни си стем ми шље ња јед ног дру штва, 
дру штве них кла са и сло је ва. Сто га се сва ка по ли ти ка, па и ме ђу на-
род на, не мо же раз у ме ти без са гле да ва ња уло ге иде о ло ги је у њој.8) 
Иде о ло ги ју се са  аспек та из у ча ва ња без бед но сти мо же де фи ни-
са ти као еле мент кул ту ре, ко ји не сум њи во има ути цај на по ли ти-
ку без бед но сти. На и ме, ни је дан по ли тич ки по крет не оста је са мо 
на ни воу не по сред них по ли тич ких ак ци ја и ор га ни зо ва ња по ли-
тич ких гру па. Сма тра се да је по ли тич ка ак тив ност ма ње-ви ше  у 
ком пле мен тар ном од но су са иде о ло шком све шћу(по гле дом на свет 
јед не кла се, сло ја, про фе си је и сл.). Иако се иде о ло ги ја не ма ни фе-
сту је са мо у по ли ти ци, већ и у фи ло зо фи ји, мо ра лу, пра ву или ре-
ли ги ји, ње на уло га у  дру штву на по чет ку XXI  ве ка нај зна чај ни ја је 
у сфе ри по ли ти ке, јер су њом про же те све обла сти дру штве ног жи-
во та. Са без бед но сног ста но ви шта по себ но је зна чај на по ли тич ка 
иде о ло ги ја јер се она, из ме ђу оста лог, ба ви пи та њи ма у ком прав цу 
тре ба да се фор ми ра по ли ти ка без бед но сти и ко ја сред ства тре ба 
ко ри сти ти за ње ну ре а ли за ци ју. На по чет ку XXI ве ка се  мо же ре ћи 
да су углав ном про па га то ри и твор ци иде о ло ги је по ли тич ке стран-
ке, ко је све ве ћу па жњу по кла ња ју ра зним об ли ци ма иде о ло шке 
про па ган де. У за ви сно сти од то га да ли из ра жа ва ју на пред не или 
де струк тив не дру штве не ста во ве  и ин те ре се из ра же не кроз по ли-
ти ку, раз ли ку ју се про гре сив не и де струк тив не иде о ло ги је. Ове 
по сле ди це на ро чи то до ла зе до из ра жа ја у прав да њу агре сив них 
ци ље ва при раз ли чи тим дру штве ним су ко би ма(ме ђу др жа ва ма, 
на ро ди ма, по кре ти ма, гру па ма и сл.), где по се бан зна чај има  ин-
док три на ци ја и ''об ра ђи ва ње'' јав ног мње ња за кон крет не ци ље ве. 

ГЕНОЦИД

Геноцид(грч. ge nos, пле ме, на род +лат. ci di um, уби ство, по-
кољ, од  ca e de re, по се ћи, по би ти, уби ти: енгл. ge no ci de). Си сте-
мат ско уни шта ва ње чи та вих на ро да, пле ме на или слич них гру па. 
Ре зо лу ци јом ОУН 96 (I) од 11.12.1946. ге но цид је про гла шен за 
''ме ђу на род но кри вич но де ло (зло чин) ко је је у су прот но сти са ду-
хом и ци ље ви ма УН и ко је ци ви ли зо ва ни свет осу ђу је''.9) Ова ма те-
ри ја је за тим уре ђе на Кон вен ци јом о спре ча ва њу и ка жња ва њу зло-
чи на ге но ци да (енгл. Con ven tion on the Pre ven tion and Pu nis hment of 
the Cri me of Ge no ci de). Овим уго во ром, ко ји је пот пи сан 9.12.1948. 

8) Во јин Ди ми три је вић и Ра до слав Сто ја но вић, Ме ђу на род ни од но си, Но лит, Бе о град, 
1979, стр. 184.

9) Алек сан дар Иг ња то вић – Ми тар Ко кољ – Алек сан дар Б. Ђу рић, Ме ђу на род но кри вич но 
пра во, Прав ни фа кул тет за при вре ду и пра во су ђе, Но ви Сад, 2009, стр. 90.
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а сту пио на сна гу 12.1.1951, др жа ве чла ни це по твр ди ле су да ге-
но цид, без об зи ра на то да ли је из вр шен за вре ме ми ра или ра та, 
пред ста вља ме ђу на род но кри вич но де ло и да пре у зи ма ју оба ве зу 
да га спре че и ка зне. Пре ма Кон вен ци ји, ге но ци дом се сма тра ''би-
ло ко је од на ве де них де ла учи ње них у на ме ри пот пу ног или де-
ли мич ног уни ште ња јед не на ци о нал не, ет нич не, ра сне или вер ске 
гру пе као та кве: а) уби ство чла но ва гру пе; б) те шка по вре да фи-
зич ког или мен тал ног ин те гри те та чла но ва гру пе; в) на мер но под-
вр га ва ње гру пе жи вот ним усло ви ма ко ји тре ба да до ве ду до ње ног 
пот пу ног или де ли мич ног фи зич ког уни ште ња; г) ме ре упе ре не на 
спре ча ва ње ра ђа ња у окви ру гру пе; д) при нуд но пре ме шта ње де це 
из јед не гру пе у дру гу''.10)  На исти на чин ово де ло де фи ни са но је 
и у не ким дру гим до ку мен ти ма, пре све га Ста ту том стал ног Ме ђу-
на род ног кри вич ног су да (Рим ски ста тут). Пре ма то ме, ма да се у 
прак си овај по јам вр ло че сто зло у по тре бља ва, тј. нео прав да но про-
ши ру је на не ке дру ге по ја ве (ге но ци дом се про гла ша ва ју си ту а ци је 
ко је су мо жда про тив прав не, не мо рал не, не ху ма не и сл., али ни су 
ге но цид), за по сто ја ње овог ме ђу на род ног кри вич ног де ла по треб-
но је исто вре ме но ис пу ње ње не ко ли ко усло ва: 1) да је реч ис кљу-
чи во о не ком од де ла из ри чи то на ве де них у чл. 2 Кон вен ци је; 2) да 
су та де ла учи ње на са ци љем пот пу ног или де ли мич ног уни ште ња 
од но сне гру пе (тј. да по сто ји на ме ра би о ло шког уни ште ња гру пе 
или ње ног де ла); 3) да је реч о по ку ша ју уни ште ња не би ло ко је већ 
са мо на ци о нал не, ет нич ке, ра сне или вер ске гру пе (са мо то су за-
шти ће не гру пе, што зна чи да у слу ча ју уни ште ња не ке дру ге гру пе 
ни је реч о ге но ци ду).

Ге но ци да не ма без ге но цид не на ме ре, да кле, по треб но је 
утвр ди ти и до ка за ти да су од ре ђе не рад ње пред у зе те у на ме ри пот-
пу ног или де ли мич ног уни ште ња од го ва ра ју ће гру пе. Ако не ма 
та кве на ме ре, он да је у пи та њу не ко дру го кри вич но де ло (рат ни 
зло чин, зло чин про тив чо веч но сти), а не ге но цид. Сле де ће бит но 
огра ни че ње ко је про из и ла зи из ци ти ра не де фи ни ци је је сте то да се 
о зло чи ну ге но ци да мо же го во ри ти са мо он да ка да су ин кри ми ни-
са на де ла из вр ше на про тив не ке ''на ци о нал не, ет нич ке, ра сне или 
вер ске гру пе као та кве''. То зна чи да по јам ге но ци да не об у хва та 
та ква иста де ла из вр ше на са истим на ме ра ма, али про тив не ке со-
ци јал не или по ли тич ке гру пе (нпр. по ли тич ке опо зи ци је у не кој 
зе мљи).11)

Ка жњи ва су сле де ћа де ла: а) ге но цид; б) спо ра зум  за из вр-
ше ње ге но ци да; в) не по сред но и јав но под сти ца ње на вр ше ње ге но-

10) Адам Ку пер и Џе си ка Ку пер, Ен ци кло пе ди ја дру штве них на у ка, Слу жбе ни гла сник, Бе-
о град, 2009, стр. 400.

11)  Исто, стр. 402
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ци да; г) по ку шај ге но ци да; д) са у че сни штво у ге но ци ду. Са гла сно 
Кон вен ци ји, ли ца ко ја учи не не ко од на ве де них де ла би ће ка жње-
на без об зи ра  на то да ли су др жав ни упра вља чи, функ ци о не ри 
или обич ни по је дин ци. С тим у ве зи,  уго вор не стра не пре у зе ле 
су оба ве зу да пре ду зму по треб не за кон ске ме ре ка ко би обез бе ди-
ле при ме ну од ре да ба Кон вен ци је, а на ро чи то да пред ви де ефи ка-
сне кри вич не санк ци је за ли ца ко ја су из вр ши ла ге но цид или не ко 
од дру гих Кон вен ци јом пред ви ђе них ка жњи вих де ла. Кон вен ци ја 
пре ци зи ра да се на ве де на де ла не сма тра ју по ли тич ким кри вич ним 
де ли ма и да су уго вор не стра не ду жне да у та квим слу ча је ви ма 
до пу сте екс тра ди ци ју. По ред из во ђе ња  кри ва ца по ред на ци о нал-
не су до ве, пред ви ђен је и по сту пак пред (стал ним). Ме ђу на род ним 
кри вич ним су дом, што је ка сни је по твр ђе но Рим ским ста ту том. У 
нај но ви је вре ме за ге но цид су су ди ли, одн. су де ме ђу на род ни и ме-
шо ви ти ad hoc кри вич ни три бу на ли.

Ге но ци ди су за бе ле же ни још од ан тич ких вре ме на. По ред 
ста лог, и Ста ри за вет го во ри да је код осва ја ња по је ди них га до ва 
ис тре бљи ва но чи та во њи хо во ста нов ни штво укљу чу ју ћи и же не и 
де цу: нпр. Осва ја ње Је ри хо на под вођ ством Ису са На ви на (Књи га 
Ису са На ви на, 6.21: ''И по би ше као про кле то оштри јем ма чем све 
што бје ше у гра ду, и же не и љу де, и дје цу и стар це, и во ло ве и ов це 
и ма гар це.'').12)

У нај но ви је вре ме, глав ни ту жи лац Ме ђу на род ног кри вич-
ног су да 14.7.2008. оп ту жио је су дан ског пред сед ни ка Ома ра ал 
Ба ши ра (Omar al-Bas hir) по ред оста лог, и за ге но цид из вр шен над 
африч ким пле ме ни ма у Дар фу ру (од 2003. до 2008. у су ко би ма су-
дан ских вла сти и ло кал них пле ме на жи вот је из гу би ло 300.000 љу-
ди). Тро чла но ве ће Су да је 4.3.2009. од лу чи ло да не при хва ти (не 

12)  У по зна те исто риј ске слу ча је ве ге но ци да спа да ју: уби ство око 35 мил. ки не ских се-
ља ка од стра не мон гол ских осва ја ча у пе ри о ду 1311-1340; ма сов ни по кољ ху ге но та у 
Фран цу ској 1572 (тзв. Вар то ло меј ска ноћ); ис тре бље ње око 15 мил. се вер но а ме рич ких 
Ин ди ја на ца и иста суд би на ла ти но а ме рич ких Ин ди ја на ца (са мо у Мек си ку од око 25 
мил. ко ли ко их  је би ло у вре ме ко лум бов ског от кри ћа 1492, одн.око 6,3 мил. ко ли ко 
их је пре о ста ло 1548, до 1600, оста ло их је ма ње од 2 мил.); по ку шај Не ма ца у Ју го за-
пад ној Афри ци (1904-1907) да од во ђе њем у пу сти њу, а за тим ме то да ма из глад њи ва ња 
и тро ва ња бу на ра ис тре бе на ро де Хе ре ро и На ма, услед че га је стра да ло око 65.000 
Хе ре роа (80% тог на ро да) и 10.000 На ма (50% њи хо вог укуп ног бро ја); ге но цид Ту ра ка 
над Јер ме ни ма и Гр ци ма (1914-1923) – твр ди се да је та да, ра ди ства ра ња ет нич ки чи-
сте др жа ве, по би је но ви ше од 1,5 мил. Јер ме на и око 300.000 Гр ка (Тур ска, ме ђу тим, то 
оспо ра ва и твр ди да је у то вре ме на те ри то ри ја ма ко је су би ле оку пи ра не од Ру са вр шен 
ге но цид, али над Тур ци ма, и то од стра не јер мен ских ко ми та); по себ но у го ди на ма пре 
и за вре ме Дру гог свет ског ра та ге но цид над Је вре ји ма, Сло ве ни ма и Ро ми ма од стра не 
Не ма ца (са мо Је вре ја је у тзв.хо ло ка у сту по би је но око 5-6 мил.), над Ср би ма, Ро ми ма и 
Је вре ји ма у тзв. Не за ви сној др жа ви Хр ват ској и др. По тврд ња ма исто ри ча ра, са мо је у 
зло гла сном кон цен тра ци о ном ло го ру Аушвиц у га сним ко мо ар ма от вро вом ‘’ци клон Б’’ 
по би је но 1,1-1,6 мил.љу ди, од то га око 90% Је вре ја (Бо рис Кри во ка пић, Ен ци кло пе диј-
ски реч ник ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род них оод но са, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2010, стр. 299).
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по твр ди) оп ту жбу за ге но цид, али је при хва ти ло  оп ту жни цу про-
тив Ал Ба ши ра за зло чи не про тив чо веч но сти и рат не зло чи не, па 
је с тим у ве зи из дат и на лог за хап ше ње су дан ског пред сед ни ка 
(пр ви слу чај у исто ри ји да ме ђу на род ни суд тра жи хап ше ње ак ту-
ел ног ше фа не ке др жа ве). Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду да је су дан ска 
вла да од мах од ба ци ла од лу ку ве ћа, про гла сив ши сам  Суд за по ли-
тич ко ору ђе За па да, што је у од ре ђе ној ме ри по др жа ло и ве ћи број 
дру гих африч ких  зе ма ља, па чак и са ма Африч ка уни ја, оста је да 
се ви ди ка ко ће се ово пи та ње раз ви ја ти.13) 

Зло чин ге но цид не за ста ре ва без об зи ра на да тум ка да је по-
чи њен. Сам по јам ско вао је 1944. пољ ски Је вре јин, прав ник Лем-
кин (Rap hael Lem kin), у сво јој књи зи ко ја се ба ви ла зло чи ни ма на-
ци ста. Он је још 1933. у Ма дри ду, на кон фе рен ци ји за ме ђу на род но 
кри вич но пра во Прав ног са ве та Дру штва на ро да, пред ло жио уста-
но вље ње ме ђу на род ног кри вич ног де ла (''зло чи на вар вар ства'') 
ко јим би би ли санк ци о ни са ни зло чи ни про тив по ко ља Јер ме на у 
Пр вом свет ског ра ту и Аси ра ца у Ира ку (1933). Пр ви ва жни ји ме-
ђу на род ни до ку мент ко ји је био по све ћен овом ин сти ту ту би ла је 
Ре зо лу ци ја Ге не рал не скуп шти не УН (1946). По не кад се зна че ње 
овог пој ма нео прав да но про ши ру је, па се ( у сва ко днев ном го во ру, 
у ме сме ди ји ма и сл.) о ге но ци ду  го во ри и он да ка да је за пра во у 
пи та њу не ки дру ги зло чин (нпр. ма са кр). Не кад се иде та ко да-
ле ко да се го во ри, нпр. о кул тур ном ге но ци ду, под ко јим се он да 
има у ви ду на мер но уни шта ва ње кул ту ре не ког на ро да и ње го вог 
кул тур но и сто риј ског на сле ђа. Ге но цид је да кле,  те жак зло чин про-
тив чо веч но сти ко ји под ра зу ме ва уби ство, ма сов но уни шта ва ње, 
за ро бља ва ње, де пор та ци ју и сва ки не људ ски акт про тив ци вил ног 
ста нов ни штва из вр шен из по ли тич ких, ра сних и ре ли ги о зних  по-
бу да, у име чи сто те ра се. По ред ге но ци да,  без бед но сним на у ка ма 
по зна ти су и пој мо ви: по ли ти цид– по ли тич ке ег зе ку ци је и кла-
сна уни ште ња; ур би цид– уни шта ва ње гра да; ет но цид – по ли тич ка 
уни шта ва ња ет нич ког и кул тур ног иден ти те та без фи зич ких ли-
кви да ци ја. Кри вич ни за кон Ре пу бли ке Ср би је у чла ну 370 де фи ни-
ше ге но цид: ''Ко у на ме ри да пот пу но ли де ли мич но уни шти не ку 
на ци о нал ну , ет нич ку, ра сну или вер ску гру пу као та кву на ре ди 
да се вр ше уби ства или те шке по вре де те ла или те шко на ру ша ва-
ње фи зич ког или ду шев ног здра вља чла но ва гру пе или да се гру па 

13) Зло чин ге но ци да вр шен је, на жа лост, и по сле Дру гог свет ског ра та. Та ко се про це њу је 
да је ре жим Цр ве них Кме ра од го во ран за смрт око 1,7 мил.љу ди или око 21%ста нов ни-
штва Кам бо џе, у пе ри о ду 1975-1979. Ако ту, из од ре ђе них раз ло га, и мо же да псо то ји 
ди ле ма о то ме да ли се ра ди ло о ге но ци ду или не ком дру гом зло чи ну (рат ним зло чи-
ни ма, зло чи ни ма про тив чо веч нсо ти, одн. тзв. де мо ци ду), не ма сум ње да се је дан од 
нај но ви јих и ујед но нај те жих слу ча је ва збио у Ру ан ди 1994. ка да је за са мо три ме се-
ца ма са кри ра но око 800.000 ста нов ни ка те зе мље из ре до ва Тут си ја и уме ре них Ху туа 
(Исто).
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ста ви у та кве жи вот не усло ве ко ји до во де до пот пу ног или де ли-
мич ног ис тре бље ња или да се при ме не ме ре ко ји ма се спре ча ва 
ра ђа ње из ме ђу при пад ни ка гру пе или да се вр ши при нуд но пре-
се ља ва ње де це у дру гу гру пу или ко у ис тој на ме ри из вр ши не ко 
од на ве де них де ла, ка зни ће се за тво ри ма нај ма ње пет го ди на или 
за тво ром од три де сет до че тр де сет го ди на.14)

АПАРТХЕЈД

Апарт хејд(енгл. apart heid, од apa rat, одво је но, из дво је но, 
по де ље но).  То је на зив за ду го го ди шњу док три ну и прак су ра сног 
под ва ја ња ста нов ни штва, ко ју је од 1948. до 1994. у  Ју жно а фрич-
кој Ре пу бли ци спро во ди ла вла да ју ћа ма њи на бе ла ца, ус кра ћу ју ћи 
ве ћин ском цр нач ком ста нов ни штву еле мен тар на људ ска пра ва. Ова 
по ли ти ка пот пу ног обес пра вљи ва ња и те ро ри са ња цр нач ке ве ћи не 
по че ла је 3.6. 1948 из бо ром  Да ни је ла Ф. Ма ла на (Da niel Fran co is 
Ma lan), ше фа На ци о нал не пар ти је, за пред сед ни ка вла де та да шње 
Ју жно а фрич ке Уни је (био је при мер 1948 – 1954).15) То ком ман да та 
те вла де до не ти су за кон  о ре ги стру ста нов ни штва са оба ве зним 
упи сом ста нов ни ка у не ку од де вет ра сних гру па(1950) и дру ги 
про пи си на осно ву ко јих је вр ше но одва ја ње ста нов ни штва у свим 
обла сти ма жи во та (по себ не шко ле и дру ге јав не уста но ве, по себ ни 
ауто бу си, ку па ли шта итд. За бел це, а по себ ни за црн це), брак из-
ме ђу при пад ни ка раз ли чи тих ра са био је за бра њен, вр ше ње ви со-
ких др жав них функ ци ја би ло је ис кљу чи во ре зер ви са но за бел це, 
по сто ја ле су по себ не ''ра сне'' про пу сни це за кре та ње, вр ше на су 
ма сов на на сил на пре се ље ња ''обо је ног''ста нов ни штва, уни шта ва-
на су цр нач ка на се ља и др. Због ова кве по ли ти ке Ју жна Афри ка 
је го ди на ма тр пе ла ме ђу на род не санк ци је – би ла је ис кљу че на из 
Ко мон вел та (1961), а уве де не су јој кул тур не и спорт ске (1960-их  
и 1970-тих), а по том и еко ном ске санк ци је (1980-тих). То је, по-
ред оста лог, по мо гло да се већ од сре ди не 80-тих го ди на XX ве ка 
поч ну по сте пе но ру ши ти нај те жи об ли ци апарт хеј да, да би 1991 
би ли уки ну ти ско ро сви нај ди скри ми на тор ни ји прав ни про пи си. 
Апарт хејд је у Ју жној Афри ци ко нач но уки нут 1994. го ди не ка да 
су одр жа ни пр ви оп шти (све ра сни) пред сед нич ки из бо ри на ко ји-
ма је по бе дио цр нач ки во ђа и бо рац за људ ска пра ва Н. Ман де ла 
(Nel son Man de la). Ме ђу на род на кон вен ци ја о укла ња њу и ка жња-
ва њу зло чи на апарт хеј да (1973) увр сти ла га је у зло чи не про тив 
чо веч но сти. И рим ски ста тут Ме ђу на род ног кри вич ног су да (1998) 

14) Кри вич ни за кон Ре пу бли ке Ср би је, прир. Зо ран Сто ја но вић, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2005, стр. 259-260.

15) По ли тич ка ен ци кло пе ди ја, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1975, стр. 39.
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у чл. 7/1/ј ква ли фи ку је га као зло чин про тив чо веч но сти, за ко је је 
над ле жан Ме ђу на род ни кри вич ни суд. Апарт хејд озна ча ва одво је-
ни те ри то ри јал ни и по ли тич ки раз вој Евро пља на и не е вро пља на 
по ме сту жи вље ња и ра да. Не по треб но је об ја шња ва ти до ка квих 
об ли ка угро жа ва ња без бед но сти до ла зи при ли ком сме шта ња од ре-
ђе не дру штвен гру пе у ре зер ват.16)

СЕГРЕГАЦИЈА

Се гре га ци ја (нлат. se gra ga tio, одва ја ње, од  se gre ga re, одво-
ји ти из ста да, раз лу чи ти, из дво ји ти из дру штва; енгл. se gre ga tion). 
Ме ђу дру гим зна че њи ма, на ро чи то: одва ја ње и дис кри ми на ци ја  
ста нов ни штва по од ре ђе ним осно ви ма (вер ским, ет нич ким, је зич-
ким, имо вин ским и дру гим раз ли ка ма), а по себ но пре ма бо ји ко же 
(ра сна се гре га ци ја). Из раз се гре га ци ја (пре у зет из ге не ти ке) озна-
ча ва одва ја ње две људ ске гру пе и њи хо во из два ја ње у со ци јал но 
раз ли чи те ре жи ме у по гле ду мно гих, че сто бит них, усло ва жи во та 
и ме ђу соб ног оп ште ња љу ди. Осно ва се гре га ци је мо же би ти раз-
ли чи те, али се као кри те ри јум нај че шће узи ма ју ра сне, на ци о нал не 
или вер ске раз ли ке. Та ква по ли ти ка и прак са под ра зу ме ва одва ја ње  
при пад ни ка раз ли чи тих гру па, спре ча ва ње кон та ка та ме ђу њи ма 
и њи хо во ста вља ње у бит но раз ли чи те усло ве жи во та, при че му 
се дис кри ми ни са ним гру па ма не при зна ју пра ва ко ји ужи ва по вла-
шће на гру па. По зна ти при ме ри су нпр. ра сна се гре га ци ја спро во-
ђе на у Хи тле ро вој Не мач кој (пре ма не а ри јев ци ма, а по себ но Је-
вре ји ма), у Ју жној Афри ци (пре ма црн ци ма-апарт хејд), ју жним 
др жа ва ма САД (све до сре ди не ХХ в.) и др.17) По чет ком че тр де се-
тих го ди на XX ве ка, за вре ме пред сед нич ког ман да та Фран кли на 
Ру звел та (Fran klin D. Ro o se velt), по чи ње по сте пе на бор ба на за-
ко но дав ном пла ну за укла ња ње се гре га ци је у прак си. Она по ста је 
све сна жни ја по сле Дру гог свет ског ра та, а нај зна чај ни ја ме ра у 
том прав цу је усва ја ње За ко на о гра ђан ским пра ви ма 1964. го ди-
не, ко ји за бра њу ју се гре га ци ју у свим обла сти ма јав ног жи во та. У 
на ци стич кој Не мач кој, се гре га ци ја је пред ста вља ла са мо по чет не, 
и, услов но ре че но, бла же ко ра ке ра сне дис кри ми на ци је чи ји је вр-
ху нац био у хо ло ка у сту одн. ге но ци ду над Је вре ји ма и Ро ми ма. У 
Ју жној Афри ци, то је био кључ ни мо ме нат апарт хеј да. Ка да је реч о 
САД, Вр хов ни суд је од лу ком из 1896. про гла сио ра сну се гре га ци ју 
за ко ни том под  усло вом да се бел ци ма и црн ци ма пру жа ју јед на ке 
дру штве не услу ге. Тај си стем је под ра зу ме вао по сто ја ње по себ них 

16) Бо рис Кри во ка пић, Ен ци кло пе диј ски реч ник ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род них оод но-
са, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010, стр. 57.

17) По ли тич ка ен ци кло пе ди ја, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1975, стр. 946.
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уста но ва за бел це и црн це (по себ них шко ла, ме ста за ста но ва ње, 
ра зо но ду и др.). Био је по знат као ''За ко ни Џи ма Кро ца'' (Jim Crow 
Laws), по по грд ном на зи ву ко јим су на ју гу САД на зи ва ли црн це. 
Тек 1954. од лу ком Вр хов ног су да САД ра сан се гре га ци ја у шко ла-
ма је про гла ше на не за ко ни том. Ствар но уки да ње по ли ти ке и прак-
се ра сне се гре га ци је усле ди ло је, ме ђу тим, још ка сни је. Се гре га-
ци јада кле,под ра зу ме ва одва ја ње од ре ђе них дру штве них гру па и 
сме шта ње у ге та – по себ не квар то ве, ка ко би се одво јио раз вој раз-
ли чи тих дру штве них гру па (нпр., ки не ске че твр ти и сл.).18) 

По сле Дру гог свет ског ра та, се гре га ци ја је, за хва љу ју ћи про-
гре сив ном раз во ју ме ђу на род ног пра ва, по ста ла пред мет ин те ре са 
ове прав не обла сти. На и ме, уко ли ко се гре га ци ја пред ста вља ујед-
но и  дис кри ми на ци ју, што је нај че шће слу чај, она је про тив на Уни-
вер зал ној де кла ра ци ји УН о пра ви ма чо ве ка (1948) и Пак то ви ма о 
људ ским пра ви ма (1966). У слу ча је ви ма ка да се гре га ци ја има на-
ро чи то те жак об лик – нпр. Apart heid, др жа ва у чи јем се прав ном 
по рет ку она спро во ди сно си ме ђу на род ну од го вор ност и мо же јој 
се де си ти да бу де из ло же на ме ђу на род ним санк ци ја ма.19)

МЕЂУНАРОДНИСТАТУС

Ме ђу на род ни ста тус (од лат. sta tus, ста ње, по ло жај, енгл. 
in ter na ti o nal sta tus) 1. Ме ђу на род ним уго во ром утвр ђен, по се бан 
прав ни по ло жај од ре ђе них де ло ва те ри то ри је или во де них по вр-
ши на, ко ји се огле да у то ме да се у ин те ре су ве ћег бро ја дру гих 
др жа ва, тј. ме ђу на род не за јед ни це, на тим под руч ји ма у пред ви-
ђе ној ме ри огра ни ча ва, одн. ис кљу чу је су ве ре ност те ри то ри јал не 
др жа ве. Раз ло зи због ко јих до ла зи до ус по ста вља ња та квог по ло-
жа ја раз ли чи ти су, али углав ном под ра зу ме ва ју по тре бу раз во ја 
ме ђу на род ног са о бра ћа ја и тр го ви не, ну жност сма ње ња за тег ну-
то сти у да том ре ги о ну и сл. Обим огра ни че ња су ве ре но сти те ри-
то ри јал не др жа ве мо же би ти вр ло раз ли чит и, као и сва дру га ре-
ле вант на пи та ња, пре ци зи ра с од но сним ме ђу на род ним уго во ром. 
Ме ђу на род ни ста тус мо гу ужи ва ти од ре ђе не обла сти, одн. гра до-
ви (сво је вре ме но, Сар ска област, Дан циг, Тан гер и др.), ре ке (Ду-
нав, Рај на и др.), као и ка нал (Су ец ки, Па нам ски, Кил ски и др.). 
2. У ши рем зна че њу, овај из раз се ко ри сти да би се ис та кло да су 
бит на пи та ња прав ног по ло жа ја од но сног су бјек та или објек та у 
до вољ ној (пре те жној) ме ри уре ђе на ме ђу на род ним пра вом. У том 
сми слу мо же се нпр. сма тра ти да ме ђу на род ни ста тус ужи ва ју и 

18) Бо рис Кри во ка пић, Ен ци кло пе диј ски реч ник ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род них оод но-
са, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010, стр. 969-970.

19) По ли тич ка ен ци кло пе ди ја, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1975, стр. 946.
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од ре ђе не ка те го ри је ли ца (нпр. функ ци о не ри по је ди них ме ђу на-
род них ор га ни за ци ја).20) Ме ђу на род ни ста тус,  озна ча ва по се бан 
по ло жај де ло ва те ри то ри је или во де них по вр ши на, ко ји се раз ли-
ку је од нор мал ног по ло жа ја у то ме што је на ње му огра ни че но или  
ис кљу че но вр ше ње су ве ре но сти у ко рист ве ћег бро ја др жа ва или 
ме ђу на род не за јед ни це. То се чи ни из етич ких, вој них, еко ном ских 
или по ли тич ких раз ло га. До уво ђе ња овог ста ту са до ла зи због то га 
што ве ли ке си ле на ме ћу сво ју во љу др жа ви чи ји су ве ре ни тет же ле 
да огра ни че или ис кљу че. Деј ство уво ђе ња ме ђу на род ног ста ту са 
над од ре ђе ном зо ном је раз ли чи то, али је у без бед но сном сми слу 
си гур но не га тив но, јер циљ ус по ста вља ња си сте ма без бед но сти 
и је сте очу ва ње те ри то ри јал ног ин те гри те та и су ве ре ни те та. Сте-
пен угро жа ва ња су ве ре ни те та до тич не др жа ве огле да се у уго во ру 
ко јим се тај ста тус ус по ста вља. Он об у хва та ди ја па зон од ма њих 
огра ни че ња пре ко ме ђу на род ног ме ша ња до да ва ња ствар не упра-
ве ме ђу на род ним ор га ни ма, чи ме тај ста тус зо не или обла сти до-
би ја атри бут др жа ве.21)

ДЕМОГРАФСКИРАЗВОЈ

Де мо граф ски раз вој је кон сти ту тив ни еле мент др жа ве. Ди-
рект но ве за на за угро жа ва ње др жа ве је сте  и по ја ва не га тив ног 
при род ног при ра шта ја. ‘’Бе ла ку га’’ је јед на од нај ве ћих без бед-
но сних про бле ма ве ћег бро ја др жа ва, на о чи то у усло ви ма при пре-
ма и во ђе ња бор бе них деј ста ва у ра ту.22) На и ме, на гло по ве ћа ње 
бро ја ста нов ни штва иза зи ва низ дру штве них про бле ма на ро чи то 
ако је не рав но ме ран и ако се огле да кроз екс пан зи ју јед ног на ро-
да у од но су на  дру ги и слич но. Исто та ко про бле ми на ста ју и у 
ми гра ци о ним кре та њи ма, пре на се ље но сти, ур ба ни за ци ји и не мо-
гућ но сти за до во ље ња ми ни му ма жи вот ног стан дар да. Не по во љан  
де мо граф ски раз вој у сми слу пре на се ље но сти гра до ва, на пу шта ње 
се ла, на ро чи то у при гра нич ним обла сти ма, та ко ђе иза зи ва про бле-
ме без бед но сног ор га ни зо ва ња и спро во ђе ња без бед но сне по ли-
ти ке на це лој те ри то ри ји јед не др жа ве. Ми гра ци је та ко ђе до во де 
до ‘’пре на се ље но сти’’ или ‘’не до вољ не на се ље но сти’’ на се ља, 
што има зна чај не им пли ка ци је на без бед ност, еко но ми ју и жи вот-
ни стан дард ста нов ни штва и не за по сле ност. Ква ли тет на свој ства 
ста нов ни штва у без бед но сном сми слу огле да ју се, пре све га, у по-

20) Исто, стр. 550.

21) Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Увод у сту ди је без бед но сти, Дра слар, Бе о град, 
2007, стр. 136.

22) Гр чић, М, По ли тич ка ге о гра фи ја, Ге о граф ски фа кул тет, Бе о град, 2000, стр. 257.
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ли тич кој све сти, мо ра лу, об у че но сти и фи зич кој спрем но сти за су-
прот ста вља ње свим из во ри ма и об ли ци ма угро жа ва ња. Кван ти та-
тив на свој ства се огле да ју у број но сти и рас по ре ду ор га ни зо ва ног 
ста нов ни штва за од брам бе не и без бед но сне по тре бе. Ни је по треб-
но по себ но об ја шња ва ти ути цај ста ро сне и пол не струк ту ре, гу би-
та ка ста нов ни штва у ра то ви ма,  здрав стве не струк ту ре, смрт но сти 
одој ча ди и про сеч ног тра ја ња жи во та ста нов ни штва на без бед ност 
зе мље.23)

RadoslavGacinovic

SOCIALSOURCESOFTHETHREATTOTHE
CAPACITYOFSTATESECURITYSYSTEM

Summary
So cial so ur ces of the thre at to the ca pa city of se cu rity system 

po se gre at pro blem to each sta te and its ci ti zens, and of co ur se, for the 
re gion. The re fo re the aut hor po ints to and analyzes the most pro mi nent 
so cial so ur ces of the thre at to the ca pa city of the mo dern sta te se cu rity 
system. Ba sic form of the ex press of thre at re la tes to the en dan ger ment 
of the exi sting fre e dom. The en dan ger ment can be ac hi e ved by the de-
struc ti ve ac tion of the na tu ral or so cial for ce to a cer tain phe no me non, 
ac ci den tal or de li be ra te, tar ge ted and pur po se ful – i.e. with the in ten tion 
to pro vo ke cer tain con se qu en ces on na tu re or so ci ety, that is on man. 
All mo dern se cu rity systems, no mat ter how and with what pur po se are 
they or ga ni zed, re pre sent the form of the or ga ni za tion of the so ci ety 
in the pro tec tion of its vi tal in te rests and va lu es. The ir or ga ni za tion is 
ba sed on two es sen tial qu e sti ons: from whom and from what sho uld 
we pro tect the so ci ety, and how we sho uld di rect the su bjects of the 
se cu rity system in or der to ac hi e ve the ba sic goal of the exi sten ce of 
the so ci ety. Di scri mi na tion, that is, the so cial forms of en dan ger ment 
of the ca pa city of the de moc ra tic sta te oc curs in se ve ral forms: ge no ci-
de, apart heid, se gre ga tion, neo ra cism or eco no mic ra cism, in ter na ti o nal 
sta tus and de mo grap hic de ve lop ment. 
Key words: ge no ci de, apart heid, se gre ga tion, in ter na ti o nal sta tus, sta te, de-

moc racy
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Resume
In the hu man so ci ety, the en dan ger ment can be ap plied as: un-

con sci o usly – when a per son or a gro up of pe o ple by cer tain ac ti ons, 
wit ho ut the at ten tion of do ing it, en dan ger the exi sten ce or si tu a tion of 
ot her pe o ple or gro ups of pe o ple. For exam ple, cer tain sci en ti fic tec-
hno lo gi cal de ve lop ment, by its inap pro pri a te use, led to the en dan ger-
ment of the na tu ral eco lo gi cal ba sics of the exi sten ce of pe o ple on earth, 
and con sci o usly – de li be ra tely, tar ge ted or or ga ni zed use of for ce for 
de struc tion, di sa bling, co er cion, en for ce ment et ce te ra, of ot her pe o ple, 
the ir gro ups, or ga ni za ti ons et ce te ra, or for the un fa vo ra ble chan ge, or 
the chan ge of cer tain si tu a tion con trary to the ir will. Com pe ti ti ve so-
ci e ti es and hu man so ci e ti es in ge ne ral, are cha rac te ri zed by con stant 
dan ger from the un fa vo ra ble ac tion and con se qu en ces of ac tion of va-
ri o us for ces to man and so ci ety or the ir parts. The en dan ger ment is a 
form of con cre ti zed dan ger for cer tain parts and su bjects of the so ci ety 
by ba si cally pre dic ta ble for ces from which ac ti vely and pas si vely me a-
su res of pro tec tion and pre ven tion, ac tual pro tec tion and the me a su res 
of the ac com panying (post) pro tec tion can be ta ken. In the hu man so-
ci ety, which is ba si cally con cur rent by its na tu re, and in which va ri o us 
forms and fi elds of strug gle for exi sten ce, po si tion, pro spe rity et ce te ra 
re pre sent nor mal re la tion in the go ver ning system, en dan ger ment as an 
ac ti vity and a si tu a tion are do mi nant, and ori gi na te in the so ci ety whe-
re the ac ti vity of a cer tain gro up of su bjects is aimed with the cer tain 
pur po se (goal) aga inst the ot her gro up of pe o ple. Or ga ni zed, in sti tu-
ti o na li zed and ci vi li zed so ci ety ma kes a dif fe ren ce bet we en the nor-
mal and de vi ant be ha vi or. De vi ant be ha vi or is thre a te ning, and nor mal 
be ha vi or and the su bjects who act nor mally are be ing en dan ge red by 
the de vi ant su bjects and the ir be ha vi or. Systems of the pro tec tion from 
en dan ger ment, i.e. systems of se cu rity are be ing for med with the aim 
of pro tec tion of the so ci ety. So cial forms of the en dan ger ment of the 
ca pa city of the se cu rity of the de moc ra tic sta te re flect in the forms of: 
ge no ci de, apart heid, se gre ga tion, in ter na ti o nal sta tus and de mo grap hic 
de ve lop ment. So cial so ur ces of en dan ger ment are: con flict of in te rests 
in the sphe re of na ti o nal, in ter sta te, re li gi o us, pro fes si o nal and per so-
nal; so cial mi smatch, une ven ness of the so cial-eco no mic de ve lop ment; 
sub cul tu re and re li gion; ide o logy; de mo grap hic de ve lop ment; po li tics 
and ge o grap hic po si tion.

* Овај рад је примљен 5. јануара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.
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