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ДЕМОКРАТИЈАИ,,ВРЛИНОВИСВЕТ’’*

Сажетак
Kрај XX и по че так XXI ве ка је обе ле жен мно го број ним ин-

тер вен ци ја ма ко је су оправ да ва не на нај ра зли чи ти је мо гу ће на чи не, 
а исти или слич ни до га ђа ји се на зи ва ју зло чи ни ма или пра вед ном 
бор бом у за ви сно сти од то га ко ја стра на их је по чи ни ла. Овај рад је 
по де љен на три де ла. У пр вом де лу аутор ана ли зи ра про блем дво-
стру ких стан дар да при ли ком, ху ма ни тар них ин тер вен ци ја, пре вен-
тив ног ра та, бор бе за де мо кра ти ју и људ ских пра ва. У дру гом де лу 
се ана ли зи ра ју ге о по ли тич ки иза зо ви са ко ји ма се су сре ће Ср би ја, 
док је по след њи део по све ћен ме ђу на род ном пра ву, ко је као да је 
по ста ло мр тво сло во на па пи ру и ко је се ко ри сти или за не ма ру је, а 
све у за ви сно сти од то га на ко га тре ба да се при ме ни.
Кључ не ре чи: де мо кра ти ја, ге о по ли ти ка, ,,но ви свет ски по ре дак’’, ме ђу-

на род но пра во, Ср би ја.

БОРБАЗАДЕМОКРАТИЈУИ/ИЛИОСТВАРИВАЊЕ
,,НОВОГСВЕТСКОГПОРЕТКА’’

,,Ху ма ни тар не ин тер вен ци је’’, ,,пра вед ни рат’’, ,,бор ба за 
де мо кра ти ју’’, ,,пре вен тив ни рат’’, ,,од го вор ност за за шти ту’’, ,,за-
шти та људ ских пра ва’’, ,,бор ба про тив те ро ри зма’’, ови но ви стан-
дар ди у ме ђу на род ним од но си ма по ка зу ју ве ли ку раз ли ку из ме ђу 
зна че ња ко ја се мо гу на ћи у њи хо вим мно го број ним де фи ни ци ја ма 
и њи хо вог прак тич ног оства ри ва ња. Под се ти мо се да да нас Сје-
ди ње не Аме рич ке Др жа ве пре ма зва нич но усво је ној ре то ри ци не 

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ра ту ју, већ да су оне са мо укљу че не у ху ма ни тар не ин тер ве ци је, 
бор бу за де мо кра ти ју и за ла га ње за оства ри ва ње људ ских пра ва. 
Мно го број ни при ме ри, ме ђу тим, раз ве ја ва ју пле ме ни тост ,,но вог 
свет ског стан дар да’’. 

Крај ми ле ни ју ма је обе ле жи ло ,,раз ме тљи во хва ли са ње’’ Сје-
ди ње них Аме рич ких Др жа ва ко је је над ма ши ло сво је прет ход ни ке 
у ,,за ди вље ним во ђа ма иде а ли стич ког но вог све та ко ји су чвр сто 
од лу чи ли да окон ча ју не ху ма ност и ко ји су пр ви пут у исто ри ји по-
све ће ни мо рал ним на че ли ма и вред но сти ма’’. 1) Ово је ,,вре ме но-
вих про све ти те ља’’ у ко ме се ,,ци ви ли зо ва не зе мље’’ под вођ ством 
САД ру ко во де ,,ал тру и змом и мо рал ним вред но сти ма’’. 2) Ова ква 
сли ка све та зву чи го то во иде ал но и да би смо је за и ста при хва ти ли 
мо ра ли би да за не ма ри мо ве ли ки број ,,твр до гла вих чи ње ни ца’’. 

Ди ле му о то ме да ли су мно го број не ин тер вен ци је ко је су 
обе ле жи ле но ви свет ски по ре дак из вр ше не у ци љу бор бе за де мо-
кра ти ју или оства ри ва ња хе ге мо ни је на гло бал ној свет ског сце ни 
Но ам Чом ски [No am Chomsky] раз ре ша ва на је дан јед но ста ван на-
чин. Пре ма ње му, до вољ но је би ти отво ре ног ума да би са ми уви де-
ли да је да нас на сна зи нео им пе ри јал ни кон цепт гло ба ли за ци је где 
се ,,дру ги’’ про гла ша ва ју не при ја те љи ма, а ,,на ше’’ ин тер вен ци је 
,,пра вед ним и де мо крат ским’’. По гле дај мо је дан упо ред ни при каз 
у ње го вом де луИмперијалнеамбиције на ко ме де мон стри ра ка ко 
се за исти до га ђај, мо же твр ди ти да пред ста вља зло чин, али исто-
вре ме но, ако би се тај исти или слич ни до га ђај де сио не где дру где, 
он да би се за ње га мо гло твр ди ти да пред ста вља бор бу за осло бо-
ђе ње: ,,Се ћа мо ли се ру ских на па да на Гро зни у Че че ни ји 1999. го-
ди не? Гро зни је град при бли жно исте ве ли чи не као Фа лу џа са око 
три до че ти ри сто ти не хи ља да љу ди. То ли ко је бом бар до ван да је 
пре тво рен у пра ши ну. Али, ка да ми то исто учи ни мо у Фа лу џи, то 
је осло бо ђе ње.’’3)  

Ов де Чом ски ми сли на је дан од пр вих на па да аме рич ке вој-
ске усме ре них на за у зи ма ње Фа лу џе, ко ји је био усме рен на Оп шту 
бол ни цу. Раз лог ко ји је том при ли ком на ве ден је да је та бол ни-
ца би ла ,,цен тар про па ган де про тив са ве знич ких сна га за то што 
је пре те ри ва ла у из ја ва ма о бро ју на стра да лих ци ви ла’’.4) Под се-
ти мо се да Женевска конвенција ја сно на во ди да ,,ме ди цин ско и 

1) Ноам Чомски, Хегемонијаилиопстанак, Рубикон, Нови Сад, 2008, стр. 65.

2) Исто, стр. 65.

3) Ноам Чомски, Империјалне амбиције – разговори о свету после 9/11 – интервјуи са
ДејвидомБарсамианом, Рубикон, Нови Сад, Беокњига, Београд, 2009, стр. 101.

4) Исто, стр. 100-101.
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ре ли ги о зно осо бље  мо ра би ти по што ва но и за шти ће но и да му 
тре ба пру жа ти сву рас по ло жи ву по моћ’’, као и да ,,ле кар ске еки пе 
и ме ди цин ски тран спорт не сме ју би ти ме та на па да’’.5) До га ђа ји 
у Фа лу џи пред ста вља ју ве ли ко кр ше ње Же нев ске кон вен ци је. ,,У 
на па ду на Оп шту бол ни цу у Фа лу џи, па ци јен ти су из ба че ни из кре-
ве та и за јед но са ле ка ри ма при мо ра ни да лег ну на под са ли си ца ма 
на ру ка ма.’’6) Овај до га ђај све до чи о то ме да би ти ве ли ки зна чи би-
ти јед на ки ји од дру гих и да на гло бал ној свет ској сце ни ве ли ки и 
моћ ни во де глав ну реч, док су ма ли и не моћ ни при ну ђе ни да се ру-
ко во де ста рим сто ич ким на че лом ро ба Епик те та sustineetabstine.  

Са мју ел Хан тинг тон [Sa muel Hun ting ton] је 1999. го ди не у 
ча со пи су Форинаферс на пи сао да док САД ре дов но про гла ша ва-
ју не ке зе мље отпадничким државама, у очи ма мно гих зе ма ља 
упра во су оне по ста ле от пад нич ка су пер си ла и нај ве ћа по је ди нач-
на спољ на прет ња њи хо вим дру штви ма. Вре ме уни по лар ног све та 
је, пре ма Хан тинг то ну, про шло и вре ме је да Сје ди ње не Аме рич ке 
Др жа ве то уви де.7)

Ка да се ра ди о оправ да ва њу мно го број них ин тер вен ци ја су-
сре ће мо се са ве ли ком кре а тив но шћу ко ја би тре ба ла да ,,обез бе ди 
при ста нак’’. Узми мо при мер Ав га ни ста на. Мајкл Вол цер [Mic hael 
Wal zer] је, опи су ју ћи ин ва зи ју на Ав га ни стан ре као да она пред-
ста вља три јумф те о ри је о пра вед ном ра ту, ко ји сто ји ра ме уз ра ме 
са ,,Ко со вом’’. Вол цер, го во ре ћи о па ци фи зму ка же да он има до-
ста сла бо сти јер је упо тре ба си ле по не кад ле ги тим на. Пре ма Чом-
ском, ар гу мен ти ко ји се ко ри сте да пот кре пе ову те о ри ју углав ном 
се ба зи ра ју на пре ми са ма ,,из гле да ми пот пу но оправ да но”, ,,ја ве-
ру јем”, ,,ја сум њам”.8) Та ко ђе, упо тре ба ра та иако мо жда и мо же 
би ти оправ да на у не ким слу ча је ви ма, то си гур но ни је слу чај ка да 
се ра ди о при ме ри ма ко је он на во ди. Ка да је от по че ло бом бар до ва-
ње Ав га ни ста на ок то бра 2001. го ди не пред сед ник Буш је упо зо ра-
вао да ће се оно на ста ви ти све док Ав га ни стан не пре да љу де ко је 
Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве сум њи че за те ро ри зам.9) Кључ на реч 
ов де је ,,сум њи че”. 

5) Исто, стр. 101.

6) Исто, стр. 101.

7) Samuel Phillips Huntington, ,,The Lonely Superpower’’, ForeignAffairs, March/April 1999, 
доступно на: http://www.foreignaffairs.com/articles/54797/samuel-p-huntington/the-lonely-
superpower

8) Noam Chomsky, ‘‘A Just War? Hardly‘‘, KhaleejTimes, May 9, 2006.

9) Исто.
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Жан Бет кен Ел штајн [Jean Bet ke Els hta in], ба ве ћи се пи та-
њем по ли тич ког мо ра ла, ука зу је да се ,,го то во сви сла жу, али уз 
из у зе так крај њих па ци фи ста, као и оних ко ји сма тра ју да би тре бао 
до пу сти ти да нас не ка жње но уби ја ју они ко ји нас мр зе, да је бом-
бар до ва ње Ав га ни ста на не сум њи во пра ве дан рат.’’10) 

Га луп је кра јем сеп тем бра 2001. го ди не спро вео ис тра жи-
ва ње јав ног мње ња о то ме  ка ко су се кре та ли ста во ви свет ског 
ста нов ни штва у тре нут ку ка да је бом бар до ва ње на ја вље но. Глав но 
пи та ње на ко је су ис пи та ни ци тре ба ли да да ју од го вор је би ло сле-
де ће: ,,На кон што се са зна иден ти тет те ро ри ста, тре ба ли аме рич ка 
вла да вој но да на пад не зе мљу или зе мље у ко ји ма те ро ри сти има ју 
сво је ба зе, или би, пак, тре ба ло да тра жи њи хо во из ру че ње и до ве-
де их пред суд   ?’’11) На осно ву до би је них ре зул та та мо же се за кљу-
чи ти да је свет ска јав ност у том тре нут ку би ла у ве ли кој ме ри на 
стра ни ди пло мат ског на чи на ре ша ва ња про бле ма у од но су на вој ну 
ак ци ју. Што се ти че Евро пе, по др шка вој ном де ло ва њу се кре та ла 
у ра спо ну од 8% у Грч кој, па до 29% у Фран цу ској. Ла тин ска Аме-
ри ка је по ка за ла нај ма њу по др шку аме рич ким вој ним ин тер вен ци-
ја ма. Ра спон на овим про сто ри ма се кре тао од 2% у Мек си ку, до 
11% у Ко лум би ји и Ве не цу е ли. Мо же се ре ћи да је је ди ни из у зе так 
на овим про сто ри ма би ла Па на ма где је 80% ста нов ни штва би ло 
скло но ми ро љу би вим сред стви ма, док је 16% би ло за вој не ин тер-
вен ци је. 

Но ам Чом ски ис ти че да се по др шка вој ној ин тер вен ци ји у 
ве ли кој ме ри за сни ва ла на јед ној кључ ној прет по став ци, а то је да 
је утвр ђен иден ти тет од го вор них за на пад 11. сеп тем бра. На осно-
ву све до че ња Ро бер та Му ле ра, ди рек то ра FBI, мо же се ви де ти да се 
чак и осам ме се ци на кон на ре ђе ња пред сед ни ка Бу ша по пи та њу 
бом бар до ва ња ове зе мље и да ље са мо на га ђа о по сред ној по ве за-
но сти Ав га ни ста на.12) 

Што се ти че ста во ва Ав га ни ста на ца по пи та њу ово га, по да-
ци су оскуд ни али ипак по сто је: ,,Кра јем ок то бра 2001. го ди не, на-
кон три не де ља ин тен зив ног бом бар до ва ња, 1.000 ав га ни стан ских 
во ђа оку пи ло се у Пе ша ва ру – не ки су сти гли из ег зи ла, не ки из 
са мог Ав га ни ста на, но сви су би ли од луч ни у то ме да тре ба сврг-
ну ти та ли бан ски ре жим. Био је то ре дак при мер је дин ства ме ђу 
пле мен ским во ђа ма, ислам ским ауто ри те ти ма, за ва ђе ним по ли ти-
ча ри ма и не ка да шњим ко ман дан ти ма ге рил ских гру па, об ја ви ли су 

10)  Ноам Чомски, Хегемонијаилиопстанак, Рубикон, Нови Сад, 2008, стр. 246.

11)  Исто, стр. 246-247.

12)  Исто, стр. 248.
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ме ди ји. Ме ђу њи ма је би ло мно го не сла га ња али ипак су јед но гла-
сно за тра жи ли од САД да пре ки ну ва зду шне на па де те се свет ским 
ме ди ји ма обра ти ли апе лу ју ћи да се за у ста ви бом бар до ва ње не ду-
жног ста нов ни штва. За тра жи ли су при ме ну дру га чи јих сред ста ва у 
свр га ва њу омра же ног та ли бан ског ре жи ма, ци ља ко ји се, сма тра ли 
су, мо же оства ри ти без уби ја ња и ра за ра ња.’’13)

Нај е ле мен тар ни је на че ло те о ри је пра вед ног ра та је сва ка ко 
на че ло уни вер зал но сти.14) На и ме, уко ли ко при хва ти мо иде ју пра-
вед ног ра та он да би она тре ба ло да бу де уни вер зал но при мен љи ва 
у свим де ло ви ма све та. Али, те шко је за ми сли ти да би се иста на-
че ла мо гла при ме њи ва ти на Ав га ни стан, Еги пат, Ли би ју, Ве ли ку 
Бри та ни ју, Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, Фран цу ску, Не мач ку... 
До вољ но је по гле да ти овај ар гу ме нат и уви де ти да је иде ја о пра-
вед ном ра ту ви ше не го бе сми сле на. 

Жан Бет ке Ел штајн је, ба ве ћи се Ав га ни ста ном, фор му ли-
са ла че ти ри кри те ри ју ма за пра вед ни рат:15) си ла је оправ да на ако 
не ду жне шти ти од од ре ђе не опа сно сти; рат мо ра би ти отво ре но 
об ја вљен или га на дру ги на чин мо ра одо бри ти ле ги тим но те ло; 
мо ра би ти по кре нут са пра вед ним на ме ра ма; мо ра би ти по след ња 
мо гућ ност, на кон што су ис цр пље не све оста ле мо гућ но сти за ис-
пра вља ње не прав де или од бра ну вред но сти о ко ји ма је реч. Пре ма 
Чом ском ,,пр ви услов у Ав га ни ста ну се не мо же при ме ни ти; дру ги 
и тре ћи са свим су бе сми сле ни: агре со ро ва отво ре на об ја ва ра та ни-
ма ло не по др жа ва тврд ње о пра вед ном ра ту, и нај го ри кри ми нал ци 
твр де да су има ли пра вед не на ме ре, а увек има и оних ко ји ће их у 
то ме по др жа ти; че твр ти услов очи глед но се не мо же при ме ни ти на 
Ав га ни стан.’’ 16)

Још је дан од мно го број них при ме ра ко ји са свим ле по илу-
стру ју илу зор ност ,,до брих на ме ра’’ је сте сва ка ко Ирак. Ако са ми 
се би по ста ви мо пи та ње о то ме због че га су Сје ди ње не Аме рич ке 
Др жа ве и Ве ли ка Бри та ни ја кре ну ле пу тем ра та и санк ци ја ка Ира-
ку мо же мо на са мом по чет ку на ћи ве ли ки број оправ да ња ко ја се 
мо гу све сти на сле де ће: ,,Са дам Ху се ин је мон струм. По чи нио је 
нај стра шни ји мо гу ћи зло чин, по тро вао је пли ном сво је љу де. Не 
сме мо до пу сти ти да та кво ство ре ње оста не у жи во ту.’’17)

13) Исто, стр. 248-249.

14) Исто, стр. 249-250.

15) Исто, стр. 251.

16) Исто, стр. 251.

17) Дејвид Барсамиан, Ноам Чомски, Пропаганда и јавномњење – разговори сНоамом
Чомским, Рубикон, Нови Сад, 2006, стр. 35.
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Ова об ја шње ња го во ре исти ну у сми слу да је Са дам Ху се ин 
[Sad dam Hus se in] за и ста по чи нио зло чи не о ко ји ма се го во ри. Али, 
оно што се ниг де не ће на ћи је сте то да су 1988. го ди не ка да су ти 
зло чи ни по чи ње ни Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве и Ве ли ка Бри та-
ни ја да ва ле пу ну по др шку Ху се и ну.18) Са вет без бед но сти Ује ди ње-
них на ци ја је бр зо ре а го вао на оку па ци ју Ку вај та од стра не Ира ка 
ав гу ста 1990. го ди не осу див ши овај чин и на мет нув ши санк ци је. 
Чом ски, пи та ју ћи се за што је ре ак ци ја Са ве та без бед но сти би ла 
та ко бр за и нео у би ча је но од луч на, на во ди оправ да ња ко ја су по ну-
ђе на од стра не ме ди ја и вла сти: ,,Пр во, је ре че но да је ирач ка агре-
си ја би ла је дин ствен зло чин, ко ји је зах те вао је дин ствен и од лу чан 
од го вор. Се ти мо се чу ве не из ја ве пред сед ни ка Бу ша: Аме ри ка је 
про тив оно га про тив че га је увек би ла – про тив агре си је, про тив 
оних ко ји ко ри сте си лу уме сто сло ва за ко на. То су ре чи пред сед ни-
ка ко ји је осу ђен од стра не Ме ђу на род ног су да прав де због на па да 
на Ни ка ра гву, чи ње ни ца ко ју не сме мо за бо ра ви ти. Дру го, овај чин 
су по здра ви ли као пре крет ни цу ко ја је озна чи ла да су Ује ди ње не 
на ци је ко нач но по че ле да ра де ства ри због ко јих су и би ле фор-
ми ра не, по сао ко ји ни су би ле у мо гућ но сти да оба вља ју за вре ме 
Хлад ног ра та.’’19)  

На пад на Ирак је не што што по себ но при вла чи па жњу и због 
то га јер је из вр шен у тре нут ку ка да је тре ба ло да за поч не хит но за-
се да ње Са ве та без бед но сти у ве зи с том кри зом.20) Сје ди ње не Аме-
рич ке Др жа ве су бом бар до ва ле Ирак без ика квог обра ћа ња Са ве ту  
без бед но сти УН. Наф та је је дан од нај ва жни јих раз ло га ин те ре со-
ва ња за ове про сто ре. Пер сиј ски за лив пред ста вља ве ли ки из вор 
енер ги је, а са мим тим и мо ћи и ма те ри јал ног бо гат ства. 

За рат у Ира ку Ри чард Фолк [Ric hard Falk] ка же да он пред-
ста вља ,,зло чин про тив ми ра упо ре див са зло чи ни ма за ко је су оп-
ту же не, осу ђе не и ка жње не на ци стич ке во ђе у Нир нбер гу’’.21)

Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве и Ве ли ка Бри та ни ја су кре ну ле 
у рат ни по ход про тив Ира ка под из го во ром бор бе про тив оруж ја за 
ма сов но уни ште ње ко је се на вод но про из во ди ло на овим про сто-
ри ма. Тај из го вор је ка сни је за ме њен оправ да њи ма за рад спро во ђе-
ња де мо кра ти је на те ри то ри ји Бли ског ис то ка. Да глас Јел [Do u glas 
Jehl] и Деј вид Син гер [Da vid Sin ger] су сеп тем бра 2004. го ди не у 

18) Исто, стр. 35.

19) Ноам Чомски, Штато(уствари)хоћеАмерика, Чигоја, 1999, стр. 61.

20) Дејвид Барсамиан, Ноам Чомски, Пропаганда и јавномњење – разговори сНоамом
Чомским, Рубикон, Нови Сад, 2006, стр. 46.

21) Ноам Чомски, Хегемонијаилиопстанак, Рубикон, Нови Сад, 2008. стр. 19.
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Њујорк тајмсу из ве шта ва ли о јед ном пред ви ђа њу На ци о нал ног 
са ве та за по вер љи ве ин фор ма ци је ко је је го во ри ло о то ме да ће 
,,ин ва зи ја на Ирак под ру ко вод ством САД по ве ћа ти по др шку по-
ли ти зо ва ном исла му и ре зул ти ра ти ду бо ком по де лом ирач ког дру-
штва скло ног же сто ким ин тер ним су ко би ма.22)  

Ка ко вој не сна ге у Ира ку ни су ус пе ле да про на ђу оруж је за 
ма сов но уни ште ње, ко је је ина че би ло оправ да ње за на пад, вла да 
САД мо ра ла је да про ме ни стра те ги ју. Она ви ше ни је го во ри ла ка ко 
је ,,ап со лут но уве ре на’’ у то да Ирак рас по ла же ова квим оруж јем, 
већ је по че ла твр ди ти да је аме рич ке оп ту жбе ,,оправ да ло  от кри ва-
ње опре ме ко ја би се мо гла ко ри сти ти за про из вод њу та квог оруж-
ја’’.23) Ова ква про ме на у спољ ној по ли ти ци за бри ња ва јер до вољ но 
је да не ко су ге ри ше да не ка др жа ва има по тен ци јал и на ме ру за 
раз вој оруж ја да би се на шла на ме ти на па да. Не по се до ва ње та квог 
оруж ја ни је ни ка кав га рант то га да не ће те би ти на пад ну ти из тог 
истог раз ло га. 

Не ма сва ка др жа ва мо гућ ност да на мет не нор му. ,,Ако Ин ди-
ја из вр ши ин ва зи ју на Па ки стан да би за у ста ви ла стра вич не зло чи-
не, то ни је нор ма. Али, ако Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве бом бар-
ду ју Ср би ју са про бле ма тич ним оправ да њем, то је нор ма. Ето, то 
зна чи по се до ва ти моћ.’’24)

На осно ву ан ке те спро ве де не од стра не тзв. мре же зна ња ПИ-
ПЕ де цем бра 2003. го ди не мо же се ви де ти да ста нов ни штво САД 
не пру жа пу но по др шке вла ди ним на по ри ма да за др жи сна жно и 
стал но вој но и ди пло мат ско при су ство у Ира ку.25)

По гле дај мо ка ко са ми Ира ча ни ви де ин ва зи ју Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва на Ирак. Ан ке та ко ју је спро вео Га луп ок то-
бра 2003. го ди не је по ка за ла да са мо 1% ан ке ти ра них сма тра да 
је глав ни циљ ове ин ва зи је уво ђе ње де мо кра ти је, 5% ан ке ти ра них 
сма тра да ова ин ва зи ја има за циљ по моћ Ира ча ни ма, а нај ве ћи део 
сма тра да је она спро ве де на за рад за до би ја ња кон тро ле над ирач-
ким ре сур си ма и пре у ре ђе ња Бли ског ис то ка по узо ру на аме рич ке 
ин те ре се.26) 

22) Ноам Чомски, Интервенције, Рубикон, Нови Сад, Беокњига, Београд, 2009, стр. 135.

23)  Ноам Чомски, Хегемонијаилиопстанак, Рубикон, Нови Сад, 2008. стр. 20.

24)  Ноам Чомски, Империјалнеамбиције–разговориосветупосле9/11–интервјуиса
ДејвидомБарсамианом, Рубикон, Нови Сад, Беокњига, Београд, 2009, стр. 8.

25)  Ноам Чомски, Интервенције, Рубикон, Нови Сад, Беокњига, Београд, 2009, стр. 77.

26)  Исто, стр. 79-80.
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Из бо ри одр жа ни 2005. го ди не у Ира ку пред ста вља ју на не ки 
на чин по бе ду не на сил ног от по ра ко ме су на кра ју мо ра ле да се по-
ви ну ју и Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве и Ве ли ка Бри та ни ја. Иако 
су оне ин си сти ра ле да се ова ствар што је мо гу ће ви ше оду жи на 
кра ју су мо ра ле да по пу сте. ,,То је био пра ви три јумф, не оних ко ји 
ба ца ју бом бе, не го три јумф на ро да ко ји пру жа ју от пор пу тем не на-
сил них сред ста ва, за јед нич ки успех не ре ли ги о зних љу ди и исла-
ми ста.’’27) 

О то ме ко ли ко су по што ва на људ ска пра ва го во ри и  јед на 
ве о ма ин те ре сант на сту ди ја иза шла у сеп тем бру 2012. го ди не под 
на зи вом ,,Me tal Con ta mi na tion and the Epi de mic of Con ge ni tal Birth 
De fects in Ira qi Ci ti es’’ (Ме тал на кон та ми на ци ја и епи де ми ја кон ге-
ни тал них ано ма ли ја ра ђа ња у ирач ким гра до ви ма) од стра не Bul-
letinofEnvironmentalContaminationandToxicology.28) Ова сту ди ја 
раз ма тра ве зу из ме ђу вој них ин тер вен ци ја у Ира ку и по ве ћа ног 
бро ја по ба ча ја и ро ђе них бе ба са не ким озбиљ ни јим де фор ма ци ја-
ма за кљу чу ју ћи на кра ју да је му ни ци ја ко ја је ко ри шће на том при-
ли ком од го вор на за ви со ку сто пу по ба ча ја, ток сич ног ни воа оло ва 
и жи ве, као и бро ја ро ђе ња де це са озбиљ ним де фор ма ци ја ма. 

Ови и мно ги дру ги при ме ри до во де нас до по тре бе да је 
ствар но сти по треб но при ћи отво ре ног ума уз до ста кри тич но сти 
са стал ним пре и спи ти ва њем ства ри ко је нам се сва ко днев но ,,сер-
ви ра ју’’. У ово ме сва ка ко кључ ну уло гу има ин те лек ту ал на ели та. 
Но ам Чом ски ка же да син таг ма ,,од го вор ност ин те лек ту ал ца’’ кри-
је јед ну кључ ну двој ност: бри ше раз ли ку из ме ђу ,,тре ба ло би’’ и 
,,је сте’’. 29) Што се ти че овог пр вог кон тек ста њи хо ва од го вор ност 
би тре ба ло да бу де иста као и од го вор ност оста лих љу ди, ако не и 
ве ћа, јер при ви ле ги је до но се при ли ке, ко је пак са со бом но се и мо-
рал ну од го вор ност.

СРБИЈАУВРТЛОГУГЕОПОЛИТИКЕ

НА ТО сна ге су 24. мар та, на че лу са Сје ди ње ним Аме рич-
ким Др жа ва ма, от по че ле на пад на Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју. 
Клин тон [Wil li am Jef fer sonBill Clin ton] је овај на пад оправ да вао 
по тре бом да се за у ста ви ет нич ко чи шће ње и до не се ста бил ност 

27)  Исто, стр. 118.

28)  M. Al-Sabbak, S. Sadik Ali , O. Savabi G. Savabi • S. Dastgiri , M. Savabieasfahani, ,, Metal 
Contamination and the Epidemic of Congenital Birth Defects in Iraqi Cities’’, Bulletin of
EnvironmentalContaminationandToxicology, 89, 2012.

29)  Ноам Чомски, Интервенције, Рубикон, Нови Сад, Беокњига, Београд, 2009, стр. 213.
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Ис точ ној Евро пи: ,,Не мо же мо да од го во ри мо на та кве тра ге ди је 
сву да, али ка да ет нич ки кон фликт пре ра сте у ет нич ко чи шће ње, 
што мо же мо да раз ли ку је мо, он да мо ра мо да по ку ша мо, што и је-
сте ја сан слу чај са Ко со вом. Да смо се ко ле ба ли у оно ме што је (у 
свом го во ру на звао) пра ве дан и ру жан рат ре зул тат би био мо рал на 
и стра те гиј ска про паст.’’30) 

Ово ту ма че ње су обе руч ке  при хва ти ли и европ ски са ве зни-
ци, при че му је но ви ин тер вен ци о ни зам озна чио по че так но ве ере у 
ко јој ће про све ће не др жа ве до но си ти прав ду та мо где је то по треб-
но – на рав но увек је по треб но по ста ви ти пи та ње: За ко га? Мајкл 
Гле нон [Mic hael Glen non], про фе сор пра ва на Уни вер зи те ту у Ка-
ли фор ни ји на гла ша ва да ,,Кри за на Ко со ву по ка зу је но ву аме рич ку 
спрем ност да учи ни оно што она сма тра пра вед ним – упр кос ме ђу-
на род ном за ко но дав ству’’.31)

Тог истог 24. мар та ка да је НА ТО за по чео ак ци ју, бри тан-
ски ми ни стар од бра не Џорџ Ро берт сон [Ge or ge Ro bert son] (ка сни је 
глав ни се кре тар Се вер но а тлант ског са ве за) из ја вио је у До њем до-
му бри тан ског пар ла мен та да је ,,до сре ди не ма ја 1999. Ослободи-
лачкавојскаКосоваод го вор на за ви ше жр та ва на Ко со ву не го срп-
ске вла сти. При том је ми слио на ал бан ске ге рил це, ко је је до та да 
по др жа ва ла ЦИА, а ко ји су из ја вљи ва ли да уби ства Ср ба има ју за 
циљ иза зи ва ње од ма зде ко ја ће под ста ћи За пад на јав ну по др шку 
НА ТО.’’32)   

Но ам Чом ски ука зу је да је кри за на Ко со ву и Ме то хи ји уз бу-
ди ла стра сти и ду хо ве на на чин ко ји је рет ко ви ђен до са да при че-
му су до га ђа ји при ка за ни као ,,ме ђа ши у ме ђу на род ним од но си ма 
ко ји отва ра ју вра та за до тад не ви ђе ну сце ну свет ске исто ри је и но-
ву епо ху мо рал не че сти то сти под вођ ством иде а ли стич ког Но вог 
све та ре ше ног да окон ча не ху ма ност’’.33) Ова ква схва та ња но вог 
ин тер вен ци о ни зма се мо гу при хва ти ти је ди но са ста но ви шта ,,на-
мер ног не по зна ва ња чи ње ни ца’’. Ми ло мир Сте пић на гла ша ва да 
Ко со во и Ме то хи ја пред ста вља јед но од ме ста ,,где се као у не кој 
ве ли кој аре ни, тра ди ци о нал но су че ља ва ју ин те ре си ве ли ких свет-
ских си ла, до ка зу ју раз ме ре до стиг ну те мо ћи, те сти ра ју гло бал не 
стра те гиј ске кон цеп ци је, при ме њу ју из ме ње ни прин ци пи ме ђу на-
род них од но са, про ве ра ва ју вој не мо гућ но сти за на ме та ње но вих 

30) Ноам Чомски, Нови милитаристички хуманизам – лекције Косова, Филип Вишњић, 
Београд, 2000, стр. 9.

31) Исто, стр. 10.

32) Исто, стр. 71.

33) Исто, стр. 7.
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ре ал но сти и екс пе ри мен ти ше са суд би на ма по је ди на ца, по ро ди ца, 
дру штве них гру па, на ро да и др жа ва’’.34)

Ове ин тер вен ци је су окон ча не на кон 78 да на 10. ју на скла-
па њем вој но-тех нич ког спо ра зу ма и по вла че њем ју го сло вен ске 
вој но-без бед но сне сна ге са про сто ра Ко со ва и Ме то хи је. Уко ли-
ко ма ло бо ље по гле да мо оно што се де ша ва ло мо же мо ви де ти да 
су се ства ри од ви ја ле ма ло дру га чи јим то ком од зва нич но усво је-
не док три не. Овај ,,Ми ло срд ни ан ђео’’ је иза се бе оста вио ве ли ки 
број мр твих, ра ње них и из бе глих, уни ште ну ин фра струк ту ру, шко-
ле, цр кве, ме диј ске ку ће, при че му су упо тре бља ва на не до зво ље на 
сред ства. 

Алек сан дра Сол жењ нцин [Александр Иса е вич Солженицын] 
спра вом ука зу је да су ,,агре со ри шут ну ли у стра ну Ује ди ње не на-
ци је отва ра ју ћи но ву еру где је моћ оно што има пра во.’’35) Пре ма 
ње му не сме би ти ни ка квог по вла ђи ва ња што се ти че илу зи је у 
ци љу од бра не Ко со ва, јер уко ли ко је за шти та људ ских пра ва би ла 
њи хо ва ствар на бри га он да би ,,мо гли да бра не, ре ци мо, јад не Кур-
де, ко ји су ра су ти по раз ли чи тим зе мља ма већ ско ро 40-50 го ди на 
и из ло же ни ис тре бљи ва њу’’36). На ту жбу ко ју је под не ла Ју го сла-
ви ја про тив НА ТО ме ђу на род ни суд се огла сио не на дле жним, али 
је ис та као и  да сма тра да ,,све стра не мо ра ју де ло ва ти у скла ду са 
сво јим оба ве за ма пре ма По ве љи Ује ди ње них на ци ја’’37), у ко јој ове 
ин тер вен ци је сва ка ко не мо гу на ћи сво је уте ме ље ње. 

Ер нест Хас [Er nest Ha as] је то ком 1993. го ди не на Кон фе-
рен ци ји аме рич ке Ака де ми је  по ста вио јед но на пр ви по глед јед-
но став но али ве о ма зна чај но пи та ње: ,,Хо ће ли НА ТО има ти исто 
ин тер вен ци о ни стич ко ста но ви ште ка да и уко ли ко Тур ска поч не да 
још ви ше вр ши при ти сак на сво је курд ске по бу ње ни ке?’’38) Ово пи-
та ње је зна чај но пре све га због то га што од од го во ра у ве ли кој ме ри 
за ви си да ли су ин тер вен ци је ових ,,ве ли ких про све ти те ља’’по кре-
та не сна гом ин те ре са или ху ма ни тар ном бри гом. Слу ча је ви Тур ске 
и Ср би је се раз ли ку ју пре ма јед ној бит ној ства ри: ,,Ср би ја је јед на 
од оних про тив за ко ни тих без бо жни ка ко ји спре ча ва ју ин сти ту ци је 
Сје ди ње них Др жа ва да до ми ни ра ју свет ским си сте мом, док је Тур-

34) Миломир Степић, Косово и Метохија – постмодерни геополитички експеримент, 
Институт за политичке студије, Београд, 2012, стр. 7.

35) Ноам Чомски, Нови милитаристички хуманизам – лекције Косова, Филип Вишњић, 
Београд, 2000, стр. 16.

36) Исто, стр. 16-17.

37) Исто, стр. 178.

38) Исто, стр. 19. 
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ска ло јал на кли јент-др жа ва ко ја су штин ски до при но си овом про-
јек ту.’’39)

Уко ли ко по гле да мо 1997. го ди ну мо же мо ви де ти да је она 
ре корд на по до пре ма њу аме рич ког оруж ја у Тур ску.40) Те го ди не 
је Тур ска при ми ла ви ше оруж ја не го за вре ме тра ја ња це ло куп ног 
хлад ног ра та, ко је је ко ри шће но у бор ба ма про тив Кур да. Тур ска 
је та да, ако се из у зму Еги пат и Изра ел по ста ла во де ћи при ма лац 
на о ру жа ња, при че му је 80% укуп не опре ме сти за ло из Ва шинг то-
на.41) Ко лум би ја је те исте го ди не, та ко ђе, има ла ре корд ни по раст 
при је ма на о ру жа ња ко је је за две го ди не са 50 ми ли о на ско чи ло на 
290 ми ли о на, да би се на да ље са мо на ста вио тренд овог ра ста, да 
би 1999. го ди не пре сти гла и Тур ску.42) У Тур ској је до 1997. го ди-
не про те ра но на ми ли о не љу ди из опу сто ше них курд ских кра је ва, 
де се ти не хи ља да је по би је но, док ор га ни за ци је за људ ска пра ва у 
Ко лум би ји про це њу ју да је до 1999. го ди не про те ра но 2,7 ми ли о-
на љу ди, при че му овај тренд бе ле жи са мо раст та ко да је са мо у 
пр вих де вет ме се ци 2002. го ди не про те ра но пре ко 350.000 љу ди.43)  

По гле дај мо шта се де ша ва са не ким од кључ них ак те ра ко ји 
су би ли у вр ху при ли ком бом бар до ва ња СРЈ да нас. Ве ли ки број 
оних ко ји су по др жа ва ли ,,ко сов ску не за ви сност’’ ите ка ко има ју 
од ре ђе них ко ри сти од то га. Ве сли Кларк [We sley Clark], ко ман дант 
сна га НА ТО за вре ме бом бар до ва ња СРЈ, је сре ди ном 2012. го ди не 
за тра жио ли цен цу за ис тра жи ва ње ре зер ви угља од при штин ских 
вла сти. Угаљ би се ко ри стио у про из вод њи син те тич ке наф те. Овај 
пен зи о ни са ни аме рич ки ге не рал пре ко фир ме ,,Ен ви ди ти’’ на ме-
ра ва да ин ве сти ра 5,6 ми ли јар ди до ла ра у на ред них шест го ди на, 
уко ли ко до ђе до ре а ли за ци је, а ка ко би оства ри ли про из вод њу од 
16 ми ли о на ли та ра или 100.000 ба ре ла наф те го ри ва, при че му се 
ре зер ве угља на чи та вој те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је про це њу ју 
на око 14 ми ли о на то на.44) Под се ти мо се да се ова кав на чин про из-
вод ње ко ри сти још од Дру гог свет ског ра та и оно што ов де тре ба 
по себ но на по ме ну ти је да он до во ди до ства ра ња огром не ко ли чи-
не штет них га со ва. 

39) Исто, стр. 20.

40) Ноам Чомски, Хегемонијаилиопстанак, Рубикон, Нови Сад, 2008, стр. 66.

41) Исто, стр. 66.

42) Исто, стр. 66.

43) Исто, стр. 67.

44)  Саша Францисти, ,,26. јун – Весли Кларк инвестира 5,6 милијарди долара на КиМ’’, Пе-
чат, 26. јун 2012, доступно на: http://www.pecat.co.rs/2012/06/26-jun-vesli-klark-investira-
56-milijardi-dolara-na-kim/ 
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Та ко ђе и пр ви ко ман дант Кфо ра бри тан ски ге не рал Мајкл 
Џек сон [Mic hael Jac kson] се по но во вра тио на Ко со во и Ме то хи ју 
али ово га пу та као пред став ник “Кор ме наџ мент гру пе” и то по-
сле пу них 12 го ди на. Ме ђу тим ово ни су уса мље ни при ме ри. Ива на 
Ма сти ло вић Ја снић ба ве ћи се овим про бле мом ле по пи ше: ,,Сва ке 
го ди не у по се ту (,,Ко со ву’’) до ла зи бив ши шеф ве ри фи ка ци о не ми-
си је ОЕБС-а и ал бан ски ло би ста Ви ли јам Во кер [Wil li am Wal ker], 
као при ја тељ та ко ђе (...)Бив ши за ме ник ше фа Ун ми ка Сти вен Шук 
[Ste ven Scho ok] био је са вет ник Ха ши ма Та чи ја, а за тим је по чео 
да да је са ве те и пар ти ји Ра му ша Ха ра ди на ја. За то при ма огром ну 
на кна ду. И ње гов ко ле га Џек Ко ви [Jack Ko vi] ви со ко је по зи ци о ни-
ран у ком па ни ји “Бех тел” ко ја на Ко со ву и у Ал ба ни ји гра ди ауто-
пу те ве (...) Онај ко ји је по чео да уби ра пло до ве још у то ку ман да та 
је сте аме рич ки ам ба са дор у При шти ни Кри сто фер Дел [Chri stop-
her Dell]. Ка ко је пи сао „Блиц“, Дел је био уме шан у из воз шља ке 
из Треп че. Овим по слом, али и омо гу ћа ва њем по је ди ним љу ди ма 
Ха ши ма Та чи ја да узму део ко ла ча, за пра во је обез бе ђи вао уно сан 
би знис за ћер ку-фир му ком па ни је ко ју по се ду је Ме длин Ол брајт 
[Ma de le i ne Kor bel Al bright]. Ве зан је и са аме рич ком кор по ра ци јом 
ко ја уче ству је у град њи пу та од Ти ра не до Мер да ра, од че га до би ја 
про це нат. Ауто пут гра де аме рич ка фир ма „Бех тел“ и тур ски парт-
нер „Ен ка“.45)  

Ма длен Ол брајт, бив ши др жав ни се кре та ра САД и ујед но 
је дан од нај зна чај ни јих са рад ни ка у ад ми ни стра ци ји пред сед ни ка 
Би ла Клин то на у ме ђу на род ној ди пло ма ти ји за при зна ва ње ,,Ко со-
ва’’, на ме ра ва да ку пи ко сов ску По шту и ко сов ске те ле ко му ни ка-
ци је пре ко сво је ком па ни је ,,Ол брајт ка пи тал ме наџ мент’’.46) Њен 
зах тев се на ла зи ме ђу још осам за ин те ре со ва них пред у зе ћа за при-
ва ти за ци ју ПТК. Ме ђу тим то ни је њен пр ви по слов ни по ду хват на 
овим про сто ри ма. Она је још од ,,2004. го ди не би ла спе ци јал ни 
са вет ник пред сед ни ка Управ ног од бо ра „Ип ко не та“, те ле ко му ни-
ка ци о не гру па ци је ко ја је осно ва на усред бом бар до ва ња бив ше Ју-
го сла ви је од стра не Ме ђу на род ног ко ми те та за по моћ угро же ни ма. 
За јед но са „Ип ком“, нај зна чај ни јим про вај де ром ло кал ног ин тер-
не та, „Ол брајт гру па“ је уче ство ва ла пре ви ше го ди на у ку по ви ни 
ли цен це за мо бил ну те ле фо ни ју.’’47) А да не го во ри мо о нај но ви јем 

45) Ивана Мастиловић Јаснић, ,,Помогли Тачију, па развили свој бизнис на Косову’’, Блиц, 
21. 08. 2012, доступно на: http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/338780/Pomogli-Taciju-pa-
razvili-svoj-biznis-na-Kosovu

46) ,,Олбрајтова купује косовски Телеком’’, РТС, 19 август, 2012, доступно на: http://www.
rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1159254/Olbrajtova+kupuje+kosovski+Telekom.html

47) ,,Олбрајт и Кларк у освајању Косова’’, Печат, 6. септембар 2012, доступно на: http://
www.pecat.co.rs/2012/09/olbrajt-i-klark-u-osvajanju-kosova/
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ин ци ден ту ка да је при ли ком пот пи си ва ња сво је књи ге у Пра гу, а 
по што је овај до га ђај пре ки нуо про тест удру же ња ПријатељиСрба
саКосова, Ма длен Ол брајт ви ка ла: ,,Од врат ни Ср би! На по ље!’’48)   

При ти сци на Ср би ју ка да се ра ди о ста ту су Ко со ва и Ме то хи-
је су и да ље при сут ни. Иако се сву да мо же чу ти да се ин те гра ци ја 
Ср би је у ЕУ не ће усло ви ти  при зна ва њем не за ви сно сти ,,Ко со ва’’, 
и то од истих оних др жа ва ко је су уче ство ва ле у ин тер вен ци ја ма 
и ме ђу пр ви ма при зна ле не за ви сност, у прак си ства ри сто је ма ло 
дру га чи је. По гле да мо нај пре усло ве ко је је Бер лин по ста вио Ср би-
ји да би от по че ла пре го во ре о при сту пу: ,,Ср би ја мо ра ис пу ни ти 
Ак ци о ни план ко ји је скло пи ла са Европ ском ко ми си јом по чет ком 
2011. го ди не ко ји об у хва та 96 та ча ка, тј. за ко на и за да та ка ко ји су 
њи ме утвр ђе ни; да про на ђе крив це за на пад на не мач ку ам ба са ду 
фе бру а ра 2008. го ди не, по што је Бер лин при знао не за ви сност Ко-
со ва; да на ста ви са по ми ре њем у ре ги о ну; да се ре а ли зу ју до са да-
шњи ре зул та ти пре го во ра ди ја ло га из ме ђу При шти не и Бе о гра да; 
да се уки ну па ра лел не ин сти ту ци је на се ве ру Ко со ва; да Бе о град 
ак тив но ути че на Ср бе са се ве ра да са ра ђу ју са Еулек сом и Кфо-
ром; и на кра ју онај ко ји је и ујед но за Ср би ју и нај ва жни ји је да 
при сту па њем чла ни це не сме ју уно си ти спор не су ко бе у ЕУ при 
че му Ср би ја пре пре го во ра мо ра да по ка же ви дљи ву во љу да је 
спрем на да по стиг не прав но оба ве зу ју ћу нор ма ли за ци ју од но са са 
Ко со вом с пер спек ти вом да обе пу но прав не чла ни це у сми слу ЕУ 
уго во ра мо гу ре а ли зо ва ти сво ја пра ва и оба ве зе не за ви сно јед на 
од дру ге и за јед но.’’49) Ан дре ас Шо кен хоф [An dre as Schoc ken hoff], 
шеф по сла нич ке гру пе ЦДУ у Не мач ком Бун де ста гу, сма тра да 
ових се дам та ча ка Ср би ја мо ра да ре ши на свом пу ту ка европ ским 
ин те гра ци ја ма. Он је услов о то ме да Ср би ја мо ра да пот пи ше спо-
ра зум о до бро су сед ским од но си ма пре по чет ка пре го во ра са ЕУ 
по пр ви пут обе ло да нио 13. сеп тем бра 2012.50) А да не го во ри мо о 
осам прин ци па ко је је Пи тер Фејт [Pi e ter Cor ne lis Fe ith], бив ши ме-
ђу на род ни ци вил ни пред став ник на Ко со ву и Ме то хи ји, са ста вио 
уочи са мог про гла ше ња ,,ко сов ске не за ви сно сти’’ о ко ји ма ће се 
тек ,,ло ми ти ко пља’’.  

48) ,,Одвратно понашање Мадлен Олбрајт’’, РТС, 01. новембар 2012, доступно на: http://
www.rts.rs/page/stories/sr/story/10/Svet/1203464/Odvratno+pona%C5%A1anje+Medlin+Ol
brajt+.html 

49) Жељка Јевтић, ,,Седам услова Немачке за почетак преговора Србије са ЕУ’’, Блиц, 13. 
09. 2012, доступно на: http://www.blic.rs/Vesti/Politika/342590/Sedam-uslova-Nemacke-
za-pocetak-pregovora-Srbije-sa-EU

50) П. Васиљевић, ,,Берлин: Србија да потпише споразум са Косовом’’, Новости, 13. 
септембар 2012, доступно на: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.289.
html:396859-Berlin-Srbija-da-potpise-sporazum-sa-Kosovom
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Ово су усло ви пре ко ко јих не тре ба пре ћи ола ко, иако не ке 
из ја ве, као што су на при мер из ја ве Вен са на Де же ра [Vin cent De-
gert], по ку ша ва ју да ума ње њи хов зна чај го во ре ћи да је то са мо јед-
но ми шље ње и да то ни је зва ни чан став не мач ке вла де. Уоста лом 
о ово ме го во ри и сам Шо кен хоф:   ,,Оно што је бит но и што мо ра 
да бу де ја сно, је сте да од лу ку о от по чи ња њу пре го во ра о ула ску у 
ЕУ до но си Европ ски са вет и то јед но гла сно, а Не мач ка је ве за на за 
од лу ку Бун де ста га. За то ни је од лу чу ју ће шта пред ла же ЕУ, већ да и 
Бун де стаг да сво ју са гла сност.“51) Уоста лом о ово ме го во ри и Мар-
тин Шулц, пред сед ник Европ ског пар ла мен та, пре ма ко ме се ,,раз-
го во ри са Ко со вом мо ра ју за вр ши ти ме ђу соб ним при зна њем’’.52) 

У том сми слу, тре ба обра ти ти па жњу и на го ди шњи из ве штај 
о на прет ку зе ма ља ка члан ству у ЕУ Европ ске ко ми си је где се по 
пр ви пут по ми ње те ри то ри јал ни ин те гри тет Ко со ва у де лу по све-
ће ном Стра те ги ји про ши ре ња и глав ним иза зо ви ма (Enlargement
StrategyandMainChallenges2012-2013). Ште фан Фи ле је ка сни је 
при ли ком по се те Ср би ји из ја вио да је она по гре шно про ту ма че на. 
Он је у свом ин тер вјуу за РТС ис та као да по ми ња ње те ри то ри јал-
ног ин те гри те та не би тре ба ло да бу де из не на ђе ње и да не ма ве зе 
са ста ту сом.53) Да не би би ло за бу не на ве шће мо у пот пу но сти део у 
ко ме се ова фор му ла ци ја по ми ње: ,,У скла ду са за кључ ци ма Са ве та 
5. де цем бра 2011. ко је је одо брио Европ ски са вет 9. де цем бра 2011. 
о усло ви ма за по че так пре го во ра са Ср би јом о при сту па њу, Ко ми-
си ја ће пред ста ви ти из ве штај чим бу де до не ла оце ну да је Ср би ја 
по сти гла нео п хо дан сте пен на прет ка у скла ду са кри те ри ју ми ма за 
члан ство, по себ но кључ ног при о ри те та пред у зи ма ња ко ра ка ка ви-
дљи вом и одр жи вом по бољ ша њу од но са са Ко со вом (...) Ви дљи во 
и одр жи во по бољ ша ње од но са Ср би је и Ко со ва је нео п ход но да би 
мо гле да на ста ве на свом пу ту ка ЕУ, из бе га ва ју ћи при том да се 
бло ки ра ју ме ђу соб но. Овај про цес би тре ба ло да до ве де до нор ма-
ли за ци је од но са из ме ђу Ср би је и Ко со ва са до брим из гле ди ма да 
мо гу да у пот пу но сти оства ре сво ја пра ва и ис пу не сво је оба ве зе 
у окви ру ЕУ. Ре ша ва ње про бле ма на се ве ру Ко со ва, уз по што ва ње 
те ри то ри јал ног ин те гри те та Ко со ва и на ро чи то по тре ба ло кал ног 

51) Никола Верзић, ,,Седам тачака немачког ултиматума: време је за не!“, Печат, 20. 
септембар 2012, доступно на: http://www.pecat.co.rs/2012/09/sedam-tacaka-nemackog-
ultimatuma-vreme-je-za-ne/

52) Ратко Марковић, ,,Косово и Метохија: Нормализовање ненормалног’’ Печат, 20. 
септембар 2012, доступно на: http://www.pecat.co.rs/2012/09/kosovo-i-metohija-normal-
izovanje-nenormalnog/ 

53) ,,Дијалог, али без признања Косова’’, РТС, 11. октобар 2012, доступно на: http://www.rts.
rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1189928/Dijalog,+ali+bez+priznanja+Kosova.html 
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ста нов ни штва, би ће кључ ни еле ме нат тог про це са.’’54) Уко ли ко је 
тач но то што Фи ле твр ди он да би би ло по треб но да се у из ве шта ју 
ова фор му ла ци ја про ме ни и по ја сни, јер она не би сме ла са др жа ти 
еле мен те под ло жне раз ли чи тим ту ма че њи ма. Све ово до во ди до 
то га да је број гра ђа на ко ји су скеп тич ни ка да се ра ди о члан ству у 
ЕУ све ве ћи.

Гра фи кон: Да ли Ср би ја тре ба да постане 
члани ца ЕУ? (по да ци су у %)

Из вор: Ива на Ма сти ло вић Ја снић, ,,Бе о гра ђа ни и мла ди нај ви ше про тив 
ЕУ’’, Блиц,  17. ок то бар 2012.

МЕЂУНАРОДНОПРАВОИ/ИЛИ
ДЕМОНСТРАЦИЈАМОЋИ

Ка да се ра ди о ме ђу на род ном пра ву оно за моћ не др жа ве по-
ста је ,,де мон стра ци ја мо ћи’’. Став САД пре ма ме ђу на род ном пра ву 
и ин сти ту ци ја ма се нај бо ље мо же ви де ти у њи хо вом од но су пре ма 
Ује ди ње ним на ци ја ма. Кон до ли за Рајс [Con do le ez za Ri ce], др жав-
ни се кре тар у Бу шо вој [Ge or ge H. W. Bush] вла ди, је у из да њу Фо-
рин аферс ја ну а ра 2000. го ди не осу ди ла ,,ре флек сно ува жа ва ње 
(...) пој мо ва ме ђу на род ног за ко на, нор ми и ве ро ва ња да је по др шка 

54) Communication from theCommission to theEuropeanParliament and theCouncil –En-
largement Strategy and Main Challenges 2012-2013, European Commision, 10.10.2012, 
доступно на: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/strategy_
paper_2012_en.pdf
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мно гих др жа ва или, још бо ље, ин сти ту ци ја као што су Ује ди ње не 
на ци је, од пре суд ног зна ча ја за за ко ни тост вр ше ња вла сти.’’55) 

Френ сис Фу ку ја ма [Fran cis Fu kuyama] је 1992. го ди не ба ве ћи 
се овим про бле мом об ја снио од нос из ме ђу Ује ди ње них на ци ја и 
Сје ди ње них Др жа ва на је дан ве о ма ин те ре сан тан на чин: ,,Ује ди-
ње не на ци је крај ње су ко ри сне као ин стру ме нат аме рич ког уни-
ла те ра ли зма, те су мо жда чак и глав ни ме ха ни зам пре ко ко јег ће 
се  тај уни ла те ра ли зам спро во ди ти’’.56) Овај за кљу чак се у ве ли кој 
ме ри по ка зао тач ним, што се мо же ви де ти и пре ма то ме да ка да год 
УН не при ста ну да се по ви ну ју же ља ма САД оне би ва ју или за о би-
ђе не или се на њи хо ве од лу ке ста вљао ве то. 

Са дам Ху се ин [Sad dam Hus se in] ни је по што вао од лу ке Ује-
ди ње них на ци ја те се за ње га мо же ре ћи да је с пра вом осу ђи ван. 
Ме ђу тим, Но ам Чом ски ука зу је да би ова кав прин цип он да тре ба ло 
при ме ни ти и на оста ле, тј. на све оне ко ји те исте ре зо лу ци је не по-
шту ју. Јед на од нај ва жни јих ре зо лу ци ја ко је Сје ди ње не Др жа ве ни-
су по што ва ле је сте сва ка ко Ре зо лу ци ја 687 ко ја је ,,тра жи ла уки да-
ње  санк ци ја у тре нут ку ка да Са вет без бед но сти утвр ди да се Ирак 
при др жа ва ра ни јих ре зо лу ци ја и да је по чео уни шта ва ње оруж ја за 
ма сов но уни ште ње и об у ста вио до пре ма ње оруж ја с Бли ског ис то-
ка’’.57) Сје ди ње не Др жа ве не са мо да ни су има ле на ме ру да уки ну 
санк ци је, не го су би ле и про тив би ло ка квог убла жа ва ње истих. 
Чом ски та ко ђе ис ти че да су Тур ска и Ма ро ко пре кр ши ли ви ше ре-
зо лу ци ја Са ве та без бед но сти не го Ирак.58) То би он да зна чи ло да 
би и пре ма по ме ну тим др жа ва ма ко је су кр ши ле ре зо лу ци је Са ве та 
без бед но сти тре ба ло, та ко ђе, по кре ну ти ка зне не ме ре. 

Дин Аче сон [Dean Ac he son], ви ши са вет ник у Ке не ди је вој 
[John F. Ken nedy] ад ми ни стра ци ји, је при ли ком пре да ва ња у Аме-
ричкомудружењузамеђународноправо из нео док три ну пре ма ко-
јој,,не по сто ји ни ка кав ле гал ни про блем уко ли ко  Сје ди ње не Аме-
рич ке Др жа ве од го во ре на не ки иза зов њи хо вој моћи,позицијии
престижу.’’59) Ова док три на се по ја ви ла не по сред но по сле ку бан-
ске ра кет не кри зе ко ја је свет ума ло до ве ла на иви ци ну кле ар ног 
ра та, а ко ја је би ла ре зул тат ши ро ке ме ђу на род не кам па ње у ци љу 
свр га ва ња Фи де ла Ка стра [Fi del Ca stro]. 

55) Con do le ez za Ri ce, ,,Cam pa ign 2000: Pro mo ting the Na ti o nal In te rest’’, Fo re ign Af fa irs, Ja nu-
ary/Fe bru ary 2000, до ступ но на: http://www.fo re ig naf fa irs.com/ar tic les/55630/con do le ez za-
ri ce/cam pa ign-2000-pro mo ting-the-na ti o nal-in te rest

56) Но ам Чом ски, Хегемонијаилиопстанак, Ру би кон, Но ви Сад, 2008. стр. 39.

57) Исто, стр. 40.

58) Исто, стр. 41.

59)  Dean Ac he son, ProceedingsoftheAmericanSocietyofInternationalLaw,бр. 13 и 14. 1963.
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Пи та ње ве та, та ко ђе, пред ста вља ин те ре сан тан по ка за тељ 
од но са мо ћи на свет ској сце ни. Ка да не ка дру га др жа ва сем Сје ди-
ње них Др жа ва за пре ти ве том то се од мах пред ста вља сла бо шћу и 
ди пло мат ским не у спе хом Ује ди ње них на ци ја. Је дан од при ме ра је 
сва ка ко Фран цу ска ко ја је пре ти ла да ће уло жи ти ве то. Ова кав чин 
је иза за вао мно го број не осу де од ко јих су нај гла сни је би ле осу де 
Сје ди ње них Др жа ва. С дру ге стра не, ка да то исто учи не Сје ди ње не 
Др жа ве на то се гле да као на не ва жну ствар, ,,а по вре ме но чак и по-
здра ви као сим бол прин ци пи јел но сти не по пу стљи вог Ва шинг то-
на’’.60) Едвард Лак [Ed ward Luck], ди рек тор Цен тра за ме ђу на род не 
ор га ни за ци је на Уни вер зи те ту Ко лум би ја, ука зу је да ,,ако ма ње си-
ле на ме ра ва ју да од Са ве та без бед но сти ство ре фо рум на ко јем ће 
се гла со ви ма, ре чи ма и јав ним апе ли ма су прот ста вља ти аме рич кој 
мо ћи, то ће са мо до при не ти да љем сла бље њу ње го вог ле ги ти ми те-
та и ве ро до стој но сти’’.61)

Абра хам Со фа ер [A bra ham So fa er], Са вет ник за прав на пи-
та ња Стејт Де парт мен та, је, ка да се ра ди о УН, ука зи вао да су Сје-
ди ње не Аме рич ке Др жа ве на са мом по чет ку од осни ва ња УН мо-
гле да ра чу на ју да ће им ве ћи на чла ни ца пру жа ти сна жну по др шку. 
Ме ђу тим, ста ње се то ком вре ме на из ме ни ло. УН су се про ши ри ле 
и Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве ни су мо гле ви ше да ра чу на ју на 
ап со лут ну по слу шност. То је зах те ва ло да САД про ме не по ли ти ку 
што се ти че УН, а ка кав ће она курс за у зе ти ви ди се из сле де ће Со-
фа е ро ве из ја ве:,,Има ли смо сву моћ и бо гат ство, а дру ги су мо ра ли 
ра ди ти оно што смо им ре кли. Ме ђу тим, ка да је до шло до де ко ло-
ни за ци је и ка да је УН при сту пио ве ли ки број зе ма ља, ви ше ни смо 
мо гли ра чу на ти на по др шку ве ћи не. Ви ше ни смо мо гли до пу сти ти 
Свет ском су ду ни ти УН да су де о би ло че му што ра ди мо, јер је по-
сто ја ла мо гућ ност да се не ће сло жи ти с на ма. За пра во, би ло је мно-
го ве ро ват ни је да се не ће сло жи ти. Али, то не зна чи да ми ни смо у 
пра ву. То зна чи да они ни су у пра ву.’’62) 

Буш и Блер [Tony Bla ir] су по ка за ли ве ли ко не по што ва ње 
пре ма ме ђу на род ном пра ву и ин сти ту ци ја ма и ти ме што су на са-
ми ту одр жа ном на Азор ским остр ви ма по ста ви ли ул ти ма тум Са ве-
ту без бед но сти: ,,Пот чи ни те се на шим зах те ви ма у сле де ћа два де-
сет че ти ри ча са, или ће мо на па сти Ирак и та мо ус по ста ви ти ре жим 
по сво јој во љи, без ва ше не по треб не до зво ле. А то ће мо учи ни ти 

60) Но ам Чом ски, Империјалнеамбиције–разговориосветупосле9/11–интервјуисаДеј-
видомБарсамианом, Ру би кон, Но ви Сад, Бе ок њи га, Бе о град, 2009, стр. 42.

61) Ed ward C. Luck, “Ma king the World Sa fe for Hypoc risy,” NewYorkTimes,22 March 2003, 
до ступ но на http://www.nyti mes.com/2003/03/22/opi nion/ma king-the-world-sa fe-for-
hypoc risy.html

62) Деј вид Бар са ми ан, Но ам Чом ски, Пропаганда и јавномњење – разговори сНоамом
Чомским, Ру би кон, Но ви Сад, 2006, стр. 45.
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без об зи ра на то хо ће ли Са дам Ху се ин и ње го ва по ро ди ца на пу сти-
ти зе мљу. Наш на пад је ле ги ти ман, об ја вио је Буш, јер Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве има ју су ве ре но пра во да ко ри сте си лу ка да тре-
ба да га ран ту ју вла сти ту си гур ност, ко јој Ирак пре ти са Са да мом 
или без ње га. Ује ди ње не на ци је су ире ле вант не јер ни су ис пу ни ле 
сво је ду жно сти – ни су слу ша ле на ло ге из Ва шинг то на. Сје ди ње не 
Др жа ве спро ве шће пра вед не зах те ве све та, чак иако се ве ћи на то ме 
про ти ви.’’63) 

Да кле, или ће др жа ве су сти ћи Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве 
на пу ту ко ри шће ња си ле и при дру жи ти им се, или ће све оне ко је 
им се на ђу на пу ту сна ћи стра шне по сле ди це. Но ам Чом ски ка же 
да САД ,,је су под не ле Ре зо лу ци ју 1441, али су при том ја сно ста-
ви ле до зна ња да им уоп ште ни је ста ло до то га да ли ће она би ти 
при хва ће на и да ли ће она би ти ис по што ва на од стра не Ира ка. Буш 
је  пи та ње ре зо лу ци је про гла сио бес пред мет ним: САД ће по ста ви-
ти свој ре жим чак иако се Са дам пот пу но раз о ру жа, иако се мак-
ну он и ње го ве при ста ли це, што је ја сно на гла ше но на Азор ским 
остр ви ма.’’64) 

Сје ди ње не Др жа ве су због ве ли ких не у спе ха по сле вој не оку-
па ци је Ира ка за тра жи ле по моћ од Ује ди ње них на ци ја да пре у зму 
део тро шко ва. Чом ски ука зу је на то да је Са вет без бед но сти Ује ди-
ње них на ци ја јед но гла сно усво јио аме рич ко-бри тан ску ре зо лу ци ју 
(Ре зо лу ци ја бр. 1511), али и да то ни је про шло та ко глат ко.65) Ки на, 
Фран цу ска и Ру си ја су се као стал ни чла но ви Са ве та без бед но сти 
ус про ти ви ле овој ре зо лу ци ји не же ле ћи да по ну де сво ју по моћ у 
вој сци и нов цу. Ме ђу тим, ка сни је су ипак, за јед но са Не мач ком, 
Па ки ста ном и оста ли ма, под ле гле аме рич ком при ти ску. ,,Ме шо ви-
ти од го вор на ре зо лу ци ју пред ста вља ре ак ци ју на чи тав низ при ме-
ра се бич не над ме но сти ко ју је Ва шинг тон го ди на ма ис по ља вао у 
од но су на ме ђу на род ну за јед ни цу и на са ме Ује ди ње не на ци је.’’66) 

Сје ди ње не Др жа ве су сле де ћи Стра те ги ју на ци о нал не без-
бед но сти ко ја им је да ва ла пра во да упо тре би си лу, ,,ако је по треб-
но и јед но стра но про тив сва ко га ко га про гла си не при ја те љем’’67), 
об ја ви ле рат Ира ку без са гла сно сти Ује ди ње них на ци ја. Буш је на 
кон фе рен ци ји за штам пу 6. мар та по ста вив ши пи та ње о то ме да ли 
је ирач ки ре жим раз о ру жан као што то зах те ва ре зо лу ци ја Ује ди-
ње них на ци ја бр. 1441 од мах раз ја снио да ,,од го вор на ово пи та ње 

63) Ноам Чомски, Хегемонијаилиопстанак, Рубикон, Нови Сад, 2008, стр. 38., стр. 44.

64)  Исто, стр. 44-45.

65)  Но ам Чом ски, Интервенције, Ру би кон, Но ви Сад, Бе ок њи га, Бе о град, 2009, стр. 45.

66)  Исто, стр. 45.

67)  Исто, стр. 45.
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уоп ште ни је би тан, јер ка да је реч о на шој без бед но сти, не тре ба 
нам ни чи ја до зво ла’’.68) На осно ву ово га се мо же ви де ти да ка да су 
ин те ре си Сје ди ње них Др жа ва у пи та њу ме ђу на род не ин сти ту ци је 
ни су мно го бит не. САД је ре кор дер од ше зде се тих го ди на по пи-
та њу ве та на ре зо лу ци је Са ве та без бед но сти, Ве ли ка Бри та ни ја је 
дру га, док су Фран цу ска и Ру си ја да ле ко иза њих.69) Пред сед ник 
Буш је сте по ку шао да рас по де ли тро шко ве ра та у Ира ку са Ује ди-
ње ним на ци ја ма, али при том је Ва шинг тон тај ко ји мо ра да упра-
вља Ира ком. ,,Ма ло је оних ко ји ве ру ју да Сје ди ње не Аме рич ке 
Др жа ве та мо по ку ша ва ју да уве ду та кву власт ко јој ће би ти до зво-
ље но да вла да не за ви сно.’’70)

Ка да је Ме ђу на род ни суд осу дио на пад на Ни ка ра гву као 
,,не за ко ни ту упо тре бу си ле’’ Абра хам Со фа ер [A bra ham So fa er], 
прав ни са вет ник Стејт де парт мен та, је из ја вио да се не мо же ви ше 
ра чу на ти да чла ни це Ује ди ње них на ци ја де ле ми шље ње Сје ди ње-
них Др жа ва, ко ји ма се ве ћи на че сто су прот ста вља у рас пра ва ма о 
ва жним ме ђу на род ним пи та њи ма и да за то ,,мо ра мо да ре зер ви-
ше мо за се бе моћ да од лу чи мо ка ко ће мо де ло ва ти и ко ја пи та ња 
ула зе у су штин ску ју рис дик ци ју ин тер них пи та ња Сје ди ње них Др-
жа ва’’.71)    

Што се ти че про бле ма ра та по ве ља УН је ве о ма ја сна. Она 
за бра њу је сва ку прет њу и упо тре бу си ле, осим у слу ча ју са мо од-
бра не и је ди но да не ка зе мља бу де на пад ну та она има пра во да се 
бра ни, док је у свим оста лим слу ча је ви ма си ла за бра ње на, осим 
уко ли ко то Са вет без бед но сти из ри чи то не одо бри. По гле дај мо 
при мер на па да Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва на Ли би ју, ко ји на-
во ди Чом ски, а за ко ји ка же да пред ста вља ,,ди рек тан ша мар УН и 
це лом све ту, ко јем је да та по ру ка да ће САД ра ди ти оно што им је 
во ља’’.72) Ка да су Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве бом бар до ва ле Ли-
би ју 1986. го ди не, слу жбе но оправ да ње Ре га на и Стејт де парт мен-
та је би ло да се ра ди о тзв. од бра ни од бу ду ћег на па да.73) Од бра на 
од не че га што се још ни је де си ло не мо же и не сме да по сто ји. Јер 
у том слу ча ју сва ка зе мља би се на шла ла ко на ме ти на па да. До-
вољ но је да не ко ,,по сум ња’’ па да ,,рат ни буб ње ви за поч ну сво ју 
му зи ку’’, без об зи ра на то да ли је то за и ста та ко.  

68) Исто, стр. 46.
69) Исто, стр. 46.
70) Исто, стр. 47.
71) Но ам Чом ски, Новимилитаристичкихуманизам–лекцијеКосова, Фи лип Ви шњић, Бе-

о град, 2000, стр. 179.

72) Деј вид Бар са ми ан, Но ам Чом ски, Пропаганда и јавномњење – разговори сНоамом
Чомским, Ру би кон, Но ви Сад, 2006, стр. 44.

73) Исто, стр. 44.
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Ме ђу тим, Бан Ки Мун, ге не рал ни се кре тар УН, је је дан од 
ве ли ких за го вор ни ка док три не ,,од го вор ност за за шти ту”, ко ја до-
зво ља ва ин тер вен ци о ни зам у ци љу за шти те на ро да це лог све та од 
не де ла сво јих вла сти. По треб но је са мо да ,,ме ђу на род на за јед ни-
ца» про це ни да власт не ке зе мље угро жа ва сво је гра ђа не и од мах 
се ,,па ли зе ле но све тло’’ за по че так ин тер вен ци је. Под се ти мо се 
да је Бан Ки Мун још на кон фе рен ци ји ко ја је одр жа на у Бер ли ну 
2008. го ди не из ја вио да је у де ло ва њу на осно ву Од го вор но сти за 
за шти ту ,,нео п ход но пре у зе ти ра не пре вен тив не ко ра ке – ко ји не 
би тре ба ло да зах те ва ју ни јед но гла сност у Са ве ту без бед но сти, ни 
сли ке на ста ју ћих зло чи на ко ји шо ки ра ју са вест све та’’.74)  

Но ам Чом ски на гла ша ва да ће Сје ди ње не Аме рич ке Др жа-
ве сво ју по ли ти ку на ста ви ти да спро во де пре све га кроз НА ТО и 
Свет ску тр го вин ску ор га ни за ци ју, за ко је сма тра ју да их мо гу др-
жа ти под над зо ром, док ће се и да ље слу жи ти Ује ди ње ним на ци-
ја ма, на ро чи то у слу ча је ви ма ка да на њих бу ду мо гле да пре ба це 
од го вор ност за не ке про бле ме.75) Ово се мо же ви де ти и на осно ву 
по ку ша ја Европ ске за јед ни це да се по бу не про тив на ме та ња ем-
бар га на Ку би. Клин то но ва вла да је ре а го ва ла на овај по ку шај та ко 
што је јед но став но од у зе ла над ле жност Свет ској тр го вин ској ор-
га ни за ци ји. Ова кав чин је оправ да ван као ,,из у зе так у слу ча ју др-
жав не без бед но сти’’.76) Да кле, ако се не ки чин не сви ди ве ли ким 
си ла ма, без об зи ра да ли је или ни је у скла ду са ме ђу на род ним 
пра вом, он да се то про гла ша ва про бле мом др жав не без бед но сти 
на кон че га пра ви ла игре пре ста ју да ва же. Фор ми ра ње НА ТО ни је 
би ло спро ве де но због не ких иде а ла. Но ам Чом ски у ово ме ви ди 
на чин на ко ји Сје ди ње не Др жа ве же ле да обез бе де до ми на ци ју над 
европ ским зе мља ма. Ка ко то Ле флер [Melvyn Lef fler] ле по ка же 
,,ни ин те гри са на Евро па, ни ује ди ње на Не мач ка, ни не за ви сни Ја-
пан не сме ју се пре тво ри ти у тре ћу си лу или не ка кав не у трал ни 
блок’’.77)   Ује ди ње не на ци је би мо жда и мо гле од и гра ти по зи тив ну 
уло гу али са мо ако им то до зво ле ве ли ке си ле. 78) 

74) Алек сан дар Па вић, ,,Бан Ки Мун: Ка ко је Но ви свет ски по ре дак ба нуо на Бал кан’’, Пе-
чат, 2. ав густ 2012, до ступ но на: http://www.pe cat.co.rs/2012/08/ban-ki-mun-ka ko-je-no vi-
svet ski-po re dak-ba nuo-na-bal kan/

75) Деј вид Бар са ми ан, Но ам Чом ски, Пропаганда и јавномњење – разговори сНоамом
Чомским, Ру би кон, Но ви Сад, 2006, стр. 48.

76) Исто, стр. 49.

77) Melvyn Lef fler, APreponderanceofPower:NationalSecurity,TheTrumanAdministration,
andtheColdWar,Stan ford Uni ver sity Press. 1992; Но ам Чом ски, Година501–конквиста
сенаставља, Све то ви, Но ви Сад, 1998, стр. 59.

78) No am Chomsky, Understanding Power – the IndispensableChomsky, Edi ted by Pe ter R. 
Mitchell and John Scho ef fel, The New Press, New York, 2002, стр. 84.
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Summary
The end of the 20th and the be gin ning of the 21st cen tury is cha-

rac te ri zed by nu me ro us in ter ven ti ons that are ju sti fied in va ri o us ways, 
and at the sa me ti me the sa me of si mi lar events are cla ri fied as cri mes or 
rig hte o us war, de pen ding on which si de com mit ted them. This pa per is 
di vi ded in three parts. In the first part the aut hor analyzes the pro blem of 
do u ble stan dards du ring hu ma ni ta rian in ter ven ti ons, pre ven ti ve wars, 
and the fight for de moc racy and the hu man rights. The se cond part de-
als with the Ser bian ge o po li ti cal chal len ges, and the last part analyzes 
in ter na ti o nal law, which has be co me only for ma lity, and which is used 
or ig no red de pen ding on the ac tors which are in vol ved.
Key words: de moc racy, ge o po li tics, “new world or der”, in ter na ti o nal law, 

Ser bia.    
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Resume
Glo ba li za tion re pre sents a com plex pro cess fil led with con tra-

dic ti ons that chan ges its struc tu re and the dyna mics of con tem po rary 
so ci ety on day to day ba sis. This pro cess shows its Ja nus fa ce daily 
by which it in flu en ces the fa te of con tem po rary so ci e ti es of the world. 
The neo li be ral con cept of glo ba li za tion and its asymme tric sho wing in 
mo der nity un for tu na tely com ple tely pus hed back its eman ci pa ting ro le. 
One of the most im por tant in tel lec tu als who deal with this is sue is by all 
me ans No am Chomsky who se li fe and work mar ked the lar ger part of 
the 20th cen tury as well as the be gin ning of the 21st cen tury. This mag-
ni fi cent fig hter for the pe a ce ca u se and the de moc racy is a good exam-
ple that the pen the most po wer ful we a pon of all. No am Chomsky in his 
works de als with the fol lo wing to pics that are im por tant for so ci o logy: 
con nec tion bet we en mo dern ca pi ta lism and neo-im pe ri a lism or the con-
cept and the stra tegy of the in ter nal and glo bal de ve lop ment (whe re the 
pro fit is over pe o ple) and the ag gres si ve fo re ign po licy; he po ints to 
the con nec tion bet we en neo-li be ra lism and glo ba lism as the new world 
or der; he de als with the pro blem of asymme tric glo ba li za tion, the pro-
duc tion of po verty and so ci e ti es so cial ine qu a li ti es; he de li be ra tes on 
the me dia and the de moc racy in the di vi si ons of symbo lic po wers in the 
era of glo ba li za tion; he po ints out the im por tan ce of an ti-glo ba list and 
al ter-glo ba list mo ve ments in the strug gle for a mo re just so ci ety, hu ma-
ne and free world; he po ints to the con se qu en ces of asymme tric glo ba li-
za tion and its in flu en ce to pro mo tion of war as the me ans for ac hi e ving 
world he ge mony; he po ints out the im por tan ce of cre a ting re spon si ble 
in tel lec tu al sand the ir ro le who are ac cor ding to him the con sci en ce and 
con sci o u sness of the na tion.

* Овај рад је примљен 02. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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