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Сажетак
У члан ку се раз ма тра ју не ки без бед но сти аспек ти про бле ма 

дез ин те гра ци је др жа ва и ин те гра ци о них про це са у Евро пи и на 
евро а зиј ском про сто ру. На кон рас па да Вар шав ског уго во ра, НА ТО 
је по сте пе но на ста вио по ход на Ис ток, иза зи ва ју ћи пер ма нент
не кри зе и кон флик те у мно гим др жа ва ма дуж вред но сне ли ни је 
по де ле ко ја се на ме ће и ус по ста вља из ме ђу по је ди них др жа ва на 
евро а зиј ском про сто ру. Све ве ли ке си ле са вре ме ног све та же ле да 
ути чу на про цес евро а зиј ских ин те гра ци ја и да оства ру ју сво је ин
те ре се, у том де лу све та. По људ ским и при род ним ре сур си ма, то 
је цен трал ни про стор све та. Због то га, ин те гра ци о ни про це си, 
су ко би и ра то ви, ко ји се де ша ва ју на евро а зиј ском про сто ру има ју 
огро ман ути цај на гло бал ну без бед ност. Тај су коб се, у но ви је вре
ме, ре пре зен та тив но од сли ка ва кроз гра ђан ски рат у Укра ји ни, 
ко ји ће сво јим то ком и не по сред ним и по сред ним уче шћем ве ли
ких си ла зна чај но опре де ли ти европ ску без бед ност и тра си ра ти 
кључ на ре ше ња без бед но сти у све ту у бу дућ но сти.
Кључ не ре чи: Рат у Укра ји ни, Европ ска уни ја, евро а зиј ске ин те гра ци је, 

Евро а зиј ска уни ја, НА ТО

* Рад је настао у оквиру научноистраживачког пројекта број 47029 под називом „Рента-
билни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене промене и стра-
тешке оријентације Србије у 21. веку“. Пројекат финансира Министарство просвете и 
науке Републике Србије у периоду 2011−2014. година. 
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Ме ђу на род ним од но си ма на кон хлад ног ра та ус по ста вље на 
је но ва рас по де ла мо ћи и ути ца ја у све ту. Убр зо на кон рас пу шта ња 
Вар шав ског пак та и рас па да Со вјет ског Са ве за,1) бив ше по је ди не 
со вјет ске ре пу бли ке, мо ти ви са не за јед нич ким ин те ре си ма, али и 
исто риј ском бли ско шћу, за по че ле су но ви мо дел ин те гра ци о них 
про це са, ка ко би ума њи ле по сле ди це рас па да и уна пре ди ле ме ђу-
соб не од но се. По ред њи хо ве ге о граф ске бли зи не, то ме су до при не-
ле и број не ве зе и ме ђу за ви сност ко ја је ус по ста вље на у СССР-у.

У кон тек сту про це са ко ји се спро во де у функ ци ји зна чај не 
ре кон струк ци је ме ђу на род них од но са са ци љем про ме не ди стри-
бу ци је мо ћи глав них ак те ра у ме ђу на род ној по ли ти ци, на про сто ру 
Евро а зи је2) успе шно се раз ви ја ју раз ли чи ти ин те гра ци о ни про це си, 
ко ји су ре зул то ва ли ства ра њем не ко ли ко ре ги о нал них ор га ни за ци-
ја, по чев од За јед ни це не за ви сних др жа ва, Ца рин ске уни је, Ор га-
ни за ци је до го во ра о ко лек тив ној без бед но сти и Шан гај ске ор га ни-
за ци је за са рад њу, ко је се ме ђу соб но до пу њу ју и ства ра ју ши ро ку 
плат фор му са рад ње и парт нер ства.3) Осим што у те ри то ри јал ном 
по гле ду пред ста вља огром но про стран ство, Евро а зи ја по се ду је и 
зна ча јан де мо граф ски по тен ци јал и при род на бо гат ства. Са ге о по-
ли тич ког аспек та, та ко ђе, чи тав овај про стор је из у зет но зна ча јан.

Има ју ћи у ви ду ви ше ве ков но над ме та ње нај у ти цај ни јих др-
жа ва у ме ђу на род ној за јед ни ци за ши ре ње сфе ра ути ца ја и оства-
ри ва ње соп стве них на ци о нал них ин те ре са, и да нас се од ви ја ју 
про тив реч ни про це си дез ин те гра ци је су ве ре них др жа ва и ства ра-
ња над на ци о нал них ин те гра ци ја, на ко је се пре но се над ле жно сти 
су ве ре них др жа ва. То се по себ но од но си на Европ ску уни ју, ко ја је 
у сво јој осно ви на чи на упра вља ња и за сту пље но сти др жа ва не рав-
но прав на ор га ни за ци ја у ко јој се фа во ри зу ју на ци о нал ни ин те ре си 
во де ћих и нај ра зви је ни јих др жа ва. 

1) По ли тич ко-са ве то дав ни од бор Вар шав ског пак та је 25. фе бру а ра 1991. го ди не на свом 
ван ред ном за се да њу у Бу дим пе шти до нео од лу ку о рас пу шта њу вој не ор га ни за ци је 
овог са ве за (од лу ка је сту пи ла на сна гу 31. мар та 1991. го ди не). Вар шав ски пакт је у 
пот пу но сти зва нич но рас пу штен на са стан ку у Пра гу 1. ју ла 1991. го ди не. Ви де ти: Ja-
mes We sley Scott: EU En lar ge ment, Re gion Bu il ding and Shif ting Bor ders of In clu sion and 
Ex clu si on, As hga te Pu blis hing Li mi ted, 2006, p. 75.

2) У ге о по ли тич ком сми слу, тер мин Евро а зи ја нај че шће се ко ри сти као си но ним за пост-
со вјет ски про стор, од но сно те ри то ри ју ко ју об у хва та ју др жа ве про ис те кле из рас па да 
Со вјет ског Са ве за. Овај про стор об у хва та бал тич ке др жа ве Есто ни ју, Ле то ни ју и Ли-
тва ни ју; цен трал но а зиј ске др жа ве Ка зах стан, Кир ги стан, Та џи ки стан, Уз бе ки стан и 
Турк ме ни стан; за кав ка ске др жа ве: Гру зи ју, Јер ме ни ју и Азер беј џан; ис точ но е вроп ске 
др жа ве Укра ји ну, Бе ло ру си ју и Мол да ви ју; и Ру си ју ко ја због сво је до ми нант не уло ге у 
ре ги о ну пред ста вља по себ ну це ли ну. Су штин ски у ге о граф ском сми слу у ши рем сми-
слу Евро а зи ја се мо же ко ри сти ти и за је дин ствен про стор Евро пе и Ази је. 

3) Yev geny Vi no ku rov: „Prag ma tic Eura si a nism: Pro spects for Eura sian In te gra tion“, Rus sia in 
Glo bal Af fa irs Vol. 11, No. 2, April – Ju ne 2013.
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Под ути ца јем САД, ЕУ на сто ји да се по сте пе но ши ри, че-
сто уса гла ше но са ши ре њем НА ТО на ис ток, кроз про цес при је ма 
но вих др жа ва бив ших чла ни ца Вар шав ског уго во ра. Та кав циљ но 
ин стру и сан про цес до вео је до мно гих кри за и ло кал них ра то ва, а 
по себ но се ре флек то вао на на ста ја ње и ток Укра јин ске кри зе. Ру-
си ја ни је мо гла ви ше да до зво ли та кав тренд ши ре ња, пр вен стве но 
НА ТО, па и ЕУ, ко ји ди рект но угро жа ва ње не ви тал не на ци о нал не 
ин те ре се. Због то га је до шло до гра ђан ског ра та у Укра ји ни где 
ру ско ста нов ни штво не же ли да оста не у та квој др жа ви ко ја хо ће 
да окре не ле ђа Ру си ји и да се ин те гри ше у евро а тлант ски си стем 
вред но сти. На тај на чин ди рект но се угро жа ва без бед ност Ру си је 
и За јед ни це не за ви сних др жа ва и ства ра ју усло ви за да љу уну тра-
шњу не ста бил ност др жа ва на про сто ру Евро а зи је.

ОДНОС НАТО ПРЕМА УКРАЈИНСКОЈ КРИЗИ

На кон не стан ка Вар шав ског уго во ра, НА ТО је имао скри ве-
не ци ље ве по сте пе ног пре о бра жа ја др жа ва Ис точ не Евро пе и њи-
хо вог при је ма у члан ство, ма да се на по чет ку твр ди ло да до то га 
не ће до ћи и да се то не ће де си ти са др жа ва ма ко је су би ле део 
СССР-а. Не стан ком Хлад ног ра та и ује ди ње њем Не мач ке на стао 
је не мир у Евро пи са ве ли ким бро јем уну тра шњих су ко ба ко ји су 
пре ра сли у гра ђан ске ра то ве. Мно ге од тих др жа ва су се рас па ле и 
под ути ца јем пре све га САД и Не мач ке при зна те су и про мо ви са не 
но ве др жа ве као бив ше ко му ни стич ке тво ре ви не. Са гла сно про це-
су на стан ка но вих др жа ва и др жав них тво ре ви на по по ли тич ком 
кри те ри ју му про мо ви са не су но ве на ци је, ко је исто риј ски ни су 
по сто ја ле у два де се том ве ку. Тај про цес на кон гра ђан ског ра та у 
бив шој СФРЈ на ста вио се да ље на ис ток, са ма лом па у зом на кон 
стра те шког осми шља ва ња кон цеп та и ви зи је НА ТО, у но вом ге о-
стра те гиј ском кон тек сту ме ђу на род них од но са. 

Та ко је и по ис тој ло ги ци су ко бље но сти ин те ре са на ста-
ла Укра јин ска кри за, ко ја као ни ка да по сле Хлад ног ра та ути че 
сна жно на про ме ну ре ги о нал не и гло бал не без бед но сти. Кри за у 
Укра ји ни до ве ла је до то га да су ми ни стри од бра не зе ма ља НА-
ТО-а од лу чи ли да отво ре но ве ко манд не цен тре у ис точ ној Евро пи, 
из ја вио је ге не рал ни се кре тар Али јан се Јенс Стол тен берг 5. фе-
бру а ра у Бри се лу. План НА ТО-а да отво ри но ве ко манд не цен тре 
у ис точ ној Евро пи, по је ди ни екс пер ти ко ји су по ли тич ки мо ти ви-
са ни, по здра ви ли су то као знак да Бал кан не ће би ти иг но ри сан. 
Ми ни стри од бра на али јан се са гла си ли су се да ус по ста ве ко ман де 
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и до ве ду је ди ни це у Бу гар ску, Есто ни ју, Ле то ни ју, Ли тва ни ју, Пољ-
ску и Ру му ни ју. Отва ра ње тих цен та ра је сте пр ва фа за ми ли та ри-
за ци је Евро пе дуж већ ус по ста вље не ли ни је вред но сне по де ле и 
су ко бље но сти ин те ре са во де ћих си ла НА ТО пак та пре ма Ру си ји. 
Тај ко рак до ла зи „у све тлу про ме не без бед но сне кли ме ис точ но и 
ју жно од гра ни ца Али јан се, на во ди се у са оп ште њу НА ТО-а. Но ви 
цен три у шест ис точ них, са ве знич ких зе ма ља оси гу ра ће да „има мо 
пра ве сна ге, на пра вом ме сту, у пра во вре ме“, ре као је ге не рал ни 
се кре тар НА ТО-а Јенс Стол тен берг. „На ше од лу ке ја сно го во ре да 
је НА ТО од лу чан да бра ни све са ве зни ке од свих прет њи из свих 
сме ро ва“, до дао је он. 

Ко манд ни цен три у ис точ ној Евро пи прав да ју се оја ча ва њем 
ре ги о нал не без бед но сти, ка жу ин стру и са ни по је ди ни тзв. ана ли ти-
ча ри ста ња без бед но сти у Евро пи и све ту. Пре ма ре чи ма Адри ја на 
Ко ро ја нуа, ру мун ског исто ри ча ра, пи сца и бив шег ми ни стра спољ-
них по сло ва, „од лу ка НА ТО-а да ус по ста ви ко манд не цен тре ни је 
про гла ше ње ра та, не го ука зу је на не ста бил ност ис точ них гра ни-
ца Али јан се“. Екс пер ти ука зу ју да су но ви НА ТО цен три ре зул тат 
кри зе у Укра ји ни ка ко би се по ка за ло да НА ТО оста је «ве ли ка по-
др шка и за шти та сво јим са ве зни ци ма» у овом де лу Евро пе. Пре ма 
ре чи ма ру мун ског ми ни стра спољ них по сло ва Бог да на Ауре скуа, 
НА ТО би за две го ди не у Ру му ни ји мо гао да отво ри но ви ко манд ни 
и кон трол ни цен тар на ни воу ди ви зи је. Ус по ста вља ње стал них вој-
них обје ка та НА ТО-а и САД, по пут ба зе за про ти вра кет ну од бра ну 
у Де ве се лу и но вих ко манд них цен та ра, је сте зна чај на по ли тич ка 
по ру ка Ру си ји да се Ру му ни ја не ће вра ти ти у ње ну сфе ру ути ца ја. 
Ме ђу тим, тре ба зна ти да је то са мо јед на стра на ме да ље, па се мо же 
ре ћи да ни су са гле да не по сле ди це ко је са со бом до но си та ква од лу-
ка јер објек ти НА ТО по ста ју ле ги тим на ме та у евен ту ал ном су ко бу 
са Ру си јом или без бед но сним ор га ни за ци ја ма чи ји је она члан. Ово 
по зи ци о ни ра ње НА ТО-а на го ве шта ва не са мо га ран то ва ње без бед-
но сти у кон крет ним ре ги о ни ма и ин сти ту ци о нал но ја ча ње и ве ће 
људ ске ка па ци те те на спољ ним гра ни ца ма Али јан се, не го го ми ла-
ње вој них ефек ти ва дуж за ми шље не ли ни је су ко бље но сти из ме ђу 
ин те ре са и си сте ма вред но сти во де ћих др жа ва За па да и Ис то ка. 

До во ђе ње је ди ни ца и рас по ред ко ман ди НА ТО из во ди се че-
сто под пла штом ве жби раз ли чи тог ни воа. Ми ни стри од бра не НА-
ТО-а од лу чи ли су да фор ми ра ју сна ге ви со ке бор бе не го то во сти 
„у све тлу про мен љи вог без бед но сног окру же ња ис точ но и ју жно 
од гра ни ца Али јан се. Ове сна ге у је ку пр вог де ла вој не ве жбе, ко ју 
су на зва ли опе ра ци ја „Пле ме ни ти скок“. Ве жбе, ко је су за по че ле 
1. апри ла 2015. го ди не а за вр ши ле 10. апри ла, укљу чу ју ми си је у 
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Че шкој и Хо лан ди ји и пред ста вља ју пр ви пут да НА ТО сна ге ве-
жба ју хит не „на ред бе за пре ме шта ње“. Дру ги део „Пле ме ни тог 
ско ка“ тра ја ће од 9–20. ју на Цен тру за вој ну обу ку у пољ ском гра-
ду Жа га њу. По том ће усле ди ти вој не ве жбе у Ита ли ји, Шпа ни ји и 
Пор ту га ли ји од 21. ок то бра до 6. но вем бра. Тру пе САД про ве ле су 
го ди не тре ни ра ју ћи са Сна га ма за бр зи од го вор, од њи хо вог осни-
ва ња 2003. го ди не. Про шлог ме се ца су се у Ле то ни ји ма рин ци САД 
при дру жи ли тру па ма из Ли тва ни је, Лук сем бур га, Ка на де и Не мач-
ке, ка ко би спро ве ли пе то днев ну обу ку. Ма рин ци су би ли део цр-
но мор ских ро та ци о них сна га, ко ја ре дов но кру жи бал тич ким ре ги-
о ном због вој них ве жби на за пад ној гра ни ци Ру си је.

Исто вре ме но са ја ча њем вој них ефек ти ва НА ТО вр ши при-
ти сак и на др жа ве За пад ног Бал ка на да се на сва ки на чин дис тан-
ци ра ју од Ру си је и при дру же санк ци ја ма ко је је увео За пад, пре 
све га САД и во де ће др жа ве ЕУ. У том кон тек сту су и из ја ве по ли ти-
ча ра за пад них зе ма ља. Ва шинг тон кон ти ну и ра но из во ди при ти сак 
на Ср би ју по пи та њи ма ко ја се ти чу од но са ЕУ, Ру си је и Ср би-
је. У том кон тек сту је да та и из ја ва бив шег ам ба са до ра САД у Р. 
Ср би ји Монт го ме ри ја, «да је за бри нут за Ср би ју, јер ЕУ пре ти да 
не ће отва ра ти по гла вља у пре го во ри ма», те да Ср би ја тре ба да се 
дис тан ци ра од Ру си је и при дру жи санк ци ја ма За па да. По ли тич ки 
ана ли ти чар др Де јан Вук Стан ко вић, с дру ге стра не, сма тра да у 
ре чи ма бив шег аме рич ког ди пло ма те не ма ни че га што би био на-
го ве штај би ло чи јих по те за ко ји би од у да ра ли од са да шњег ста ва 
Ср би је. „Он је на не ки на чин дао са мо ре ал ни пре сек ста ња и оно га 
што би у бу дућ но сти Ср би ју мо гло да са че ка. Пот пу но је ре ал но 
оче ки ва ти да, ка ко се бу де раз ви ја ла си ту а ци ја у Укра ји ни, та ко ће 
се и јав ност у Ср би ји по ла ри зо ва ти, а и при ти сци на са му власт 
ра сти и од ЕУ и од Ру си је. Оно што је за са да не ја сно је сте да ми 
још не зна мо ка ко би из гле да ло не ко на ше при бли жа ва ње Ру си ји и 
уда ља ва ње од ЕУ, јер чи ње ни ца је да смо све бли жи тре нут ку ка да 
ће се од нас отво ре но тра жи ти да се из ја сни мо и опре де ли мо с об-
зи ром на то да те жи мо ула ску у ЕУ“, ми шље ња је Стан ко вић.
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Сл.1. Ширење НАТО пакта на од оснивања

Укра јин ска рат на епи зо да је са мо ин ди ка ци ја кон фликт ног 
ста ња у ко ме је екс пан зи ја евро а ме рич ког чи ни о ца, ма кар и на час, 
за у ста вље на и при ми ре на. За пад се без ве ћих тра у ма не ће од ре ћи 
свог ши ре ња пре ко гра ни ца ру ске ин те ре сне сфе ре, јер је то ло ги ка 
си ле ко ја се са мо си лом мо же про ме ни ти. Де фи ле аме рич ких вој-
ни ка у бор бе ним во зи ли ма и са на о ру жа њем кроз зе мље Ис точ не 
Евро пе, ко ји уства ри ви ше ли чи на марш „по бед нич ке вој ске“, пре 
све га је по ли тич ка по ру ка Евро пи и упо зо ре ње да Аме ри ка не ма 
на ме ру да од у ста не од кон тро ле над ста рим кон ти нен том. Иако 
све, по мно го че му, ли чи на још јед ну у из ве сној ме ри де ти ња сту 
про па ганд ну ве жбу, у су шти ни то је ве о ма ја сна и озбиљ на сим бо-
лич ка ма ни фе ста ци ја аме рич ке си ле и европ ске по ли ти ке Ва шинг-
то на.

Око пет сто ти на аме рич ких вој ни ка са сто ти њак бор бе них 
во зи ла, уз по др шку ва зду хо плов не бри га де, вра ћа ло се са вој них 
ве жби из Есто ни је и Ли тва ни је у аме рич ке ба зе у Не мач кој. Уме сто 
да су се са ве жби вра ти ли ка ко су и до шли, во зом и ави о ни ма, они 
су кре ну ли „ту ри стич ки“, дру мо ви ма кроз Бал тич ке ре пу бли ке, 
Пољ ску, Че шку и по том Не мач ку. И то уз по др шку јед не аме рич ке 
ва зду хо плов не бри га де. Ве жбе су би ле ор га ни зо ва не под из го во-
ром прет њи Ру си је и ру ских ве жби на ру ској те ри то ри ји а у све тлу 
кри зе у Укра ји ни. Марш аме рич ких вој ни ка кроз Ис точ ну Евро пу 
не ки ана ли ти ча ри без бед но сти ту ма че као по ру ку ЕУ да и вој но 
тре ба да бра ни сво је «гра ни це». Ве жбе на Бал ти ку и ка сни је де-
фи ло ва ње Пољ ском, Че шком и Не мач ком пра ти ло је и са оп ште ње 
не мач ког Ми ни стар ства од бра не да ће Аме ри ка то ком ове го ди не 
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у Не мач ку до пре ми ти око 800 тен ко ва ко ји ће углав ном би ти сме-
ште ни у вој ној ба зи Гра фен вер, у Ба вар ској. Ми ну ле го ди не је Ва-
шинг тон у ба зе у Не мач кој већ до пре мио 100 тен ко ва. До та да, у 
по след њих 15 го ди на у Не мач кој ни је био ни је дан аме рич ки тенк.

Под из го во ром опа сно сти од Ру си је и укра јин ске кри зе, на 
сце ни је уства ри по нов но аме рич ко осва ја ње Евро пе и «те шки за-
гр љај» ко ји ће си гур но бо ле ти. То је су шти на ове фа зе ге не ри са ња 
Укра јин ске кри зе и за о штра ва ња са Ру си јом без об зи ра ко ли ко то 
из угла ме диј ске про па ган де и из ја ва по ли ти ча ра зву ча ло не ве ро-
ват но. Од Пр вог свет ског ра та, ка да је Аме ри ка иза шла на ме ђу-
на род ну и европ ску по ли ти ку сце ну, кон стан та аме рич ке по ли ти-
ке је да не са мо ус по ста ви кон тро лу не го и да спре чи би ло ка кво 
по ве зи ва ње Евро пе, пре све га Не мач ке, са Ис то ком, са Ис точ ном 
Евро пом и Ру си јом. И то је и дан да нас аме рич ки циљ. Де це ни ја ма 
је тај циљ ефи ка сно ре а ли зо ван ге не ри са њем стра ха од ко му ни зма 
и Со вјет ског Са ве за. Ода тле и аме рич ка по др шка бу ја њу на ци зма 
у Не мач кој, што је исто риј ска те ма ко ја се упор но по ти ску је. Ка-
сни јом прак тич но аме рич ком оку па ци јом Евро пе и фа бри ко ва њем 
Хлад ног ра та Аме ри ка је ус пе ла да одво ји За пад ну и Цен трал ну 
Евро пу од ње ног Ис то ка. У том ци љу је и кључ на аме рич ка по др-
шка фор ми ра њу европ ских ин те гра ци ја, ко је су на кра ју до ве ле до 
Европ ске уни је.

Вре ме на се ме ња ју, па су ин стру мен ти аме рич ке кон тро ле 
над Евро пом и ње не изо ла ци је од Ис то ка по ста ли све сла би ји. У 
та квим окол но сти ма ис пли ва ла је исто риј ска суд би на Евро пе да се 
окре ће ка свом ис то ку и Ру си ји. Рас па дом бло ков ске по де ле Евро-
пе и афир ма ци јом гло ба ли за ци је и ру ше ња гра ни ца та исто риј ска 
суд би на Евро пе је до би ла сво ју но ву шан су. Евро па се та ко при род-
но, не за то што то не ка по ли тич ка ели та за и ста же ли или има тај ни 
план, по но во при род но окре ну ла ка Евро а зи ји у сми слу са рад ње 
пре све га у обла сти енер ги је, при вре де и ре сур са. То су САД осе ти-
ле и же ле да спре че тај тренд. То је јед но став но при ро дан про цес, 
без свог ис то ка и Ру си је, За пад на Евро па, ко ја је са му се бе про-
гла си ла „је ди ном Евро пом“, ни је кон ти нент, не го са мо по лу о стр во 
Ази је, што је до пре не ко ли ко ве ко ва и би ла. Евро па је тек це ла 
и без тен зи ја ка да се спо је њен ис ток и за пад и без би ло ка квих 
ли ни ја по де ле у њој. Аме ри ка, ме ђу тим, не ма на ме ру да из гу би 
кон тро лу над Евро пом. Пр ви ко рак је би ло по жу ри ва ње Европ ске 
уни је да се про ши ри на Ис точ ну Евро пу ка ко би зе мље ис то ка би-
ле ло јал не Аме ри ци за сво ју европ ску суд би ну и ка ко би по ста ле 
аме рич ки, а не европ ски по ли тич ки ин стру мент. У то ме је Аме ри-
ка у нај ве ћој ме ри и ус пе ла и у по ли тич кој кон тро ли над Евро пом 
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зе ма ља ис то ка, пре све га нај ви ше то ме су ода не Пољ ска и Ру му ни-
ја, као нај вер ни ји аме рич ки са ве зни ци. То је она аме рич ка „но ва 
Евро па“ на спрам „ста ре Евро пе“, ако би слу чај но се ЕУ по ку ша ла 
да про фи ли ше као са мо стал ни по ли тич ки су бјект и да пред во ђе на 
Не мач ком са ра ђу је са Ру си јом или по ста не «пре ви ше бли ска».

Не мач ка је суд бин ски, и кул ту ро ло шки, и еко ном ски окре-
ну та ка Ис то ку, пре све га пре ма Ру си ји. Аме ри ка не при хва та тај 
при род ни про цес и са да, ка да је ма хом по тро ши ла по ли тич ки ар-
се нал и ни је ус пе ла да по вра ти кон тро лу, окре ће се ја ча њу вој ног 
при су ства и ге не ри са њу стра ха од из би ја ња но вог ра та. По сле 70 
го ди на од Дру гог свет ског ра та Аме ри ка вој ном си лом по но во же-
ли да под пла штом Укра јин ске кри зе ба зи ра но ве сна ге у Евро пи.

Не из ве сно је, ме ђу тим, ка ко ће се тај про цес да ље раз ви ја ти. 
До са да шњи нај е фи ка сни ји ин стру мент аме рич ке си ле у Евро пи, 
НА ТО по ка зу је из ве сне зна ко ве сла бо сти. Све је ма ње нео п ход не 
са гла сно сти уну тар европ ских НА ТО чла ни ца. На при мер, европ-
ске чла ни це НА ТО од би ле су по зив зе ма ља Ис точ не Евро пе да 
ста ци о ни ра ју сво је вој ни ке на њи хо вој те ри то ри ји као га ран ци ју 
од бра не од „ру ске агре си је“ а ни су ни при хва ти ле да уче ству ју у 
вој ним ве жба ма на Бал ти ку. Би ли су са мо вој ни ци САД и при бал-
тич ких ре пу бли ка. У ве ћи ни зе ма ља Ис точ не Евро пе су ин ста ла-
ци је аме рич ке вој ске, а не НА ТО. По ста вља се пи та ње да ли је НА-
ТО до во љан ин стру мент ко ји би пре жи вео ис пит у ре ги о нал ном 
ра ту у Евро пи.

За са да су је ди ни по у зда ни НА ТО парт не ри Аме ри ке не ке 
од зе ма ља Ис точ не Евро пе, пре све га бал тич ке ре пу бли ке, Пољ ска 
и Ру му ни ја. Пољ ска је нај ве ћа вој на си ла у том де лу Евро пе, има 
око 100.000 про фе си о нал них вој ни ка и про це њу је се да још око 
150.000 има у ре зер вном са ста ву. Та зе мља ни је спор на као аме рич-
ки са ве зник и ве ћи на По ља ка ве ру је да об на вља ње сво је др жа ве на 
Вер сај ској ми ров ној кон фе рен ци ји по сле Пр вог свет ског ра та ду-
гу је Аме ри ци. Сво ју ода ност су сим бо лич ки по ка за ли и ма сов ним 
на род ним оку пља њем при ли ком мар ша коп не них сна га аме рич ке 
вој ске, кроз ње ну те ри то ри ју.

За раз ли ку од Пољ ске у Че шкој је мо ра ла да бу де про ве де-
на ве ли ка про па ганд на кам па ња, пре пу на прет њи гра ђа ни ма ка ко 
би се из бе гли ин ци ден ти са аме рич ким вој ни ци ма. Сва ко га да на 
су пу тем др жав не те ле ви зи је гра ђа ни би ли из ло же ни сво је вр сним 
прет ња ма да ће они ко ји бу ду ба ца ли ја ја, па ра дајз или не ко дру-
го по вр ће на аме рич ке вој ни ке би ти су ђе ни на за твор ске ка зне од 
шест ме се ци па чак до де сет го ди на. Пре ти ло се да ће би ло ка кав 
на пад на аме рич ке вој ни ке би ти ту ма чен и као „на пад на че шки су-
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ве ре ни тет“. Све то све до чи да си ту а ци ја ни у „но вој Евро пи“ ни је 
баш јед но став на.

Де мон стра ци ја аме рич ке си ле, ма ка ко у овом слу ча ју има ла 
про па ганд ну ма ни фе ста ци ју и сим бо ли ку, ипак је из у зет но озбиљ-
но упо зо ре ње Евро пи. Чи тав тај „фе сти вал“ ће се за вр ши ти у Не-
мач кој ве ли ким кон цер том аме рич ке на род не (co un try) му зи ке и 
раз ли чи тим ва шар ским про гра ми ма. Уства ри, сми сао чи та вог про-
јек та је упе рен на Не мач ку, као кључ ну зе мљу Евро пе. Не мач ка 
по ку ша ва да амор ти зу је си ту а ци ју афир ми са њем ста ре иде је о од-
брам бе ним сна га ма ЕУ, о „Европ ској вој сци“ ко ри сте ћи исти из го-
вор као и Аме ри ка, „опа сност од Ру си је“. Исто вре ме но, Не мач ка 
има и мно го ре ал ни је пла но ве и у на ред ном пе ри о ду ће из дво ји ти 
до дат на фи нан сиј ска сред ства за ја ча ње соп стве них ору жа них сна-
га. 

Све су ге ри ше на по ја ча ну ми ли та ри за ци ју Евро пе, што бу-
ди сум ње да ће по ли ти ка по сте пе но пре ра сти у го вор вој не си ле 
и ра то ве ко ји би је опу сто ши ли и ба ци ли у за пе ћак ме ђу на род ног 
ути ца ја. У том све тлу за ни мљи ва је не дав на из ја ва пољ ским но ви-
на ма јед ног од аме рич ких иде о ло га Збиг ње ва Бже жин ског у ко јој 
он са ве ту је По ља ци ма да се при пре ма ју за рат. Вре мен ски се из ја ва 
по ду да ри ла са де фи ле ом аме рич ких вој ни ка. Иако је тај са вет дат у 
кон тек сту кри зе у Укра ји ни и „ру ске опа сно сти“, ис ку сни Бже жин-
ски ни је, ме ђу тим, био ја сан про тив ко га би тај рат мо гао да бу де. 
Ја сно је да Аме ри ка не ма на ме ру да ис пу сти кон тро лу над Евро-
пом и ја сно је да су Евро па и Не мач ка кључ ни аме рич ки про блем 
у овом де лу све та и же ле по сва ку це ну да их ис ко ри сте у но вом 
по хо ду на Ру си ју.

Све као да се при пре ма на тај су дар су прот ста вље них ин-
те ре са САД и Ру си је кроз кре и ра ње Укра јин ске кри зе и њен ток. 
Кон грес САД усво јио је про шле го ди не „Акт о пре вен ци ји ру ске 
агре си је“. Пре ма пла ну Ба ра ка Оба ме, то ком сле де ће две го ди не 
тре ба ло би да се у Евро пи кре и ра тзв. Без бед но сни фонд НА ТО са-
ве за у ко ји би би ле укљу че не Укра ји на, Гру зи ја, Мол да ви ја, Азер-
беј џан, Бо сна, Ма ке до ни ја, Цр на Го ра, Ко со во и Ср би ја. Ди пло мат-
ским фло ску ла ма о уса гла ша ва њу стан дар да оруж ја, за јед нич кој 
обу ци и са рад њи у ми ров ним ми си ја ма при кри ве на је на ме ра да-
ље ми ли та ри за ци је Евро пе кроз но ву уло гу НА ТО-а у Укра јин ској 
кри зи. САД очи глед но око Укра ји не и у њој по ја ча ју сво је вој но 
при су ство и на тај на чин за о штре ге о по ли тич ку кон фрон та ци ју 
с Ру си јом. 

То што раз ли ке из ме ђу аме рич ке и европ ске по ли ти ке по пи-
та њу од но са са Ру си јом по ста ју све очи глед ни је, не за бри ња ва Ва-
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шинг тон, јер су САД ра чу на ле на та кву пре пре ку сво јим пла но ви-
ма јер има ју ве ли ки број чла ни ца ЕУ ко је сле де ње ну по ли ти ку и 
ко је гле да ју пр во на Ва шинг тон па тек он да на Бри сел. ЕУ без во ље 
САД не мо же да по сто ји, то је ја сно и во де ћим чла ни ца ма ЕУ. Осим 
то га, САД, за раз ли ку од Евро пе, не за ви се од Ру си је ни у еко ном-
ском ни у енер гет ском сми слу. Не га тив не по сле ди це санк ци ја не 
до ти чу САД, сви тро шко ви укра јин ског кон флик та па да ју на нај-
бо га ти је зе мље ЕУ.

САД се на да ју да ће по мо ћу ис по ру ка оруж ја у Укра ји ну иза-
зва ти до дат не еко ном ске про бле ме за Ру си ју, услед ко јих ће гра ђа-
ни те зе мље из гу би ти по ве ре ње у Вла ди ми ра Пу ти на и на кра ју, 
власт би ти пре не та на не ка квог „но вог Јељ ци на, ка ко би Ру си ја 
из гу би ла свој зна чај и пре ста ла да бу де ге о по ли тич ки су пар ник 
САД и мо гу ћи ду го роч ни парт нер Ки не. До кле год је Ру си ја ја ка 
и од луч на као са да не по сто је ре ал не шан се НА ТО-а да ре ше ње у 
Укра јин ској кри зи на мет не ра том.

ЕВРОПСКА УНИЈА КАО ЧИНИЛАЦ 
УКРАЈИНСКЕ КРИЗЕ

Го то во сви тзв. ви зи о на ри Евро пе у Не мач кој, од кра ја Пр-
вог свет ског ра та на ова мо, су за сту па ли иде ју о Евро пи као о са
ве зној др жа ви, на су прот Де Го ло вој иде ји о Евро пи као за јед ни ци 
су ве ре них др жа ва, али се план фе де ра ли за ци је спро во дио по ла ко, 
ко рак по ко рак, по чев од је дин стве ног тр жи шта за угаљ и че лик, 
еко ном ске за јед ни це и уни је па до пот пу не фе де ра ли за ци је Евро-
пе, ус по ста вље не Ли са бон ским уго во ром. Ли са бон ски уго вор је-
сте у су шти ни Устав Европ ске уни је. Да нас је ЕУ у пу ном сми слу 
са ве зна др жа ва, са ни зом про бле ма и про тив реч но сти и не рав но-
прав но сти у ме ха ни зми ма од лу чи ва ња. За ко ни ЕУ су из над за ко на 
др жа ва чла ни ца. 

Европ ска ко ми си ја је са свим над на ци о нал на и свим европ-
ским ко ме са ри ма из ри чи то је за бра ње но да слу ша ју би ло ка кве са-
ве те из зе ма ља из ко јих по ти чу. Они мо ра ју да ра де ис кљу чи во у 
ин те ре су Уни је, а не у ин те ре су др жа ве чла ни це. Са мо Ко ми си ја 
има пра во пред ла га ња за ко на и над зи ре, усме ра ва и има власт над 
чи та вим за ко но дав ним про це сом. 

Раз ли чит обим за сту пље но сти др жа ва чла ни ца у Европ ском 
пар ла мен ту је сте је дан од по ка за те ља су штин ске не рав но прав но-
сти на ро да и др жа ва у том нај ви шем за ко но дав ном те лу. Та ко су 
пред став ни ци ма лих на ро да и др жа ва че сто пре гла са ни у уста но-
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ва ма од лу чи ва ња ЕУ и не мо гу ис по љи ти свој ути цај на кре и ра ње 
до ку ме на та и за ко на, ни ти на кре и ра ње по ли ти ке и кључ них од лу-
ка. Ма ле и сред ње раз ви је не др жа ве у ЕУ су ви ше у уце ње ном по-
ло жа ју, из ло же не при ти сци ма и пред ста вља ју па ра ван за ин те ре се 
нај ра зви је ни јих и нај моћ ни јих др жа ва За па да.

Због та ко дис кри ми на тив ног си сте ма од лу чи ва ња уме сто 
сми ри ва ња си ту а ци је у Евро пи, ЕУ под при ти ском САД и Ве ли ке 
Бри та ни је, Пољ ске, Ру му ни је и при бал тич ких др жа ва раз ви ја да ље 
за о штра ва ње кри зе ко је мо же до ве сти до не са гле ди вих по сле ди ца 
по ре ги о нал ну и гло бал ну без бед ност. Пољ ска пла ни ра да из гра ди 
гра нич не тор ње ве дуж коп не не гра ни це с ру ском обла сти Ка ли-
њин град, пре но си пољ ска но вин ска аген ци ја ПАП. Шест тор ње ва 
бит ће ви со ки до 50 ме та ра и сла ће сним ке пољ ским гра ни ча ри ма 
ко ји над зи ру гра ни цу ду гу 200 ки ло ме та ра. Град ња ће ко шта ти око 
2.5 ми ли о на евра, а 75 од сто оси гу ра ће се из фон да за над зор спољ-
них гра ни ца ЕУ.

Сним ци с тор ње ва тре ба да за бе ле же ак тив но сти с ру ске 
стра не гра ни це, а до би је не ин фор ма ци је тре ба ле би да по мог ну 
Укра ји ни, али и це лој Европ ској уни ји у кре и ра њу по ли ти ке пре ма 
Ру си ји. То је зва нич но прав да ње фи нан си ра ња и ре а ли за ци је та ко 
су лу дог про јек та ко ји је у сво јој осно ви рат но ху шкач ки и под се ћа 
на тор ње ве, жи цу и ре флек то ре ко ји су сим бол по де ље не Евро пе, 
сим бол на си ља и увод у да ља су ко бља ва ња и ра то ве. Са мо не про-
све ће ни љу ди ни су све сни по сле ди ца тих по те за, ко ји су у сво јој 
су шти ни без бед но сно и ци ви ли за циј ски про бле ма тич ни. Ко то 
вра ћа Евро пу 75 го ди на уна зад? То је ве ли ко пи та ње о ко ме се да-
нас искре но и до бро на мер но не раз го ва ра на зва нич ним ме сти ма у 
УН и у ЕУ. Та кав по тез Пољ ске ни је си гур но сми шљен ни ти до нет 
у ње ним на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма. Скеп ти ци би за си гур но ре-
кли ка ко се по тез на ко ји се Пољ ска од лу чи ла пред ста вља и сво-
је вр сну по твр ду о при пре ма њу, ка ко Ру си је, та ко и це ле Евро пе, 
на мо гућ ност из би ја ња но вих су ко ба на Европ ском тлу. Док пре-
го во ри Европ ске уни је и Ру си је те ку спо ро, а до го во ре ни по те зи 
и обе ћа ња стра на у су ко бу у Укра ји ни се ис пу ња ва ју ве о ма спо ро 
или се пак уоп ште не по шту ју, и јед на и дру га стра на спре ма ју се за 
мо гу ће не по вољ ни је сце на ри је. То се очи глед но ви ди по го ми ла њу 
оруж ја и вој не опре ме за ра ће них стра на а и по по ве ћа њу из два ја ња 
фи нан сиј ских сред ста ва за по тре бе од бра не.

По ова квим не ра зум ним ме ра ма и ин ве сти ци ја ма ко је се ра-
де на ште ту гра ђа на др жа ва чла ни ца, Европ ска уни ја се очи то од-
лу чи ла да не по сред но уче ству је у из град њи ли ни је по де ле са ме 
ЕУ пре ма Ру си ји и ње ним са ве зни ци ма. Све то во де ће зе мље ЕУ 
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ра де под пла штом за шти те су ве ре ни те та и те ри то ри је др жа ва чла-
ни ца на ис точ ним гра ни ца ма. Та кве ме ре иза зи ва ју до дат но за о-
штра ва ње кри зе и ме ђу соб но не по ве ре ње. Пу но је чла ни ца ЕУ ко је 
под при ти ском при хва та ју ова кве од лу ке Бри се ла, али иза та квих 
од лу ка не сто ји ве ћин ски на род тих др жа ва, јер у тим ме ра ма пре-
по зна је да љу ми ли та ри за ци ју Евро пе и увод у стра да ње и пат ње у 
бу дућ но сти.

Због по хле пе мул ти на ци о нал них ком па ни ја и све отво ре ни-
јег по хо да на Ис ток нај ра зви је ни јих др жа ва За па да, Ру си ја је са 
пра вом осе ти ла опа сност и пред у зи ма ме ре ко ји ма ће ста би ли-
зо ва ти и за шти ти на ци о нал ну без бед ност и ви тал не на ци о нал не 
ин те ре се. Из Ру си је сти же и вест о ру ском ши ре њу вој не при сут-
но сти на Арк ти ку. Пре ма до ступ ним ин фор ма ци ја ма, Ру си ја је на 
том под руч ју по ста ви ла ра кет ни си стем ва здух-зе мља. Осим ра-
кет ног си сте ма на под руч ју бо га тог ру да ма рас по ре ди ће се и лов ци 
пре сре та чи као и но ви ра дар на остр ву Но ва Зе мља у Арк тич ком 
мо ру, по твр дио је ге не рал ма јор Ки рил Ма ка ров. Ру ска вој ска по-
след њих го ди на је све при сут ни ја на крај њем се ве ру, у вре ме ка да 
Мо сква по ла же пра ва на ве ли ке де ло ве арк тич ког пре де ла ка ко би 
си оси гу ра ла пра ва на ис ко ри шћа ва ње наф те и га са. Арк тик због 
то пље ња ле да по ста је и све ва жни ји плов ни пут, што је до ве ло до 
те ри то ри јал них спо ро ва не ко ли ко зе ма ља.

Су ко би ве ли ких си ла око и у Укра ји ни, мо гу по ста ти оки дач 
за но ве кри зе и ра то ве ши ром све та. Не ке во де ће др жа ве Европ ске 
уни је, под пла штом за шти те гра ђа на од лу чи ле су да још јед ном 
ја сно да ју до зна ња, ка ко је «укра јин ски не при ја тељ и не при ја тељ 
Евро пе». Та ква те за је у су шти ни рат но ху шкач ка и не и сти ни та по-
ру ка за јав ност ко ја у Ру си ји тра жи не при ја те ља Евро пе. По ку шај 
ства ра ња та квог фрон та и ис кљу чи вост, оби ће се пр вен стве но о 
гла ву про та го ни сти ма про ма ше ног стра те шког кон цеп та на сил ног 
по хо да на ис ток ка но вим стра те шким ре сур си ма и њи хо вој не кон-
тро ли са ној екс пло а та ци ји. То је ло ги ка ка пи та ла ко ја не мо же про-
ћи увек и ко ја до во ди до кри за и ра то ва. Сви по хо ди у про шло сти 
на Ис ток, уз ан га жо ва ње европ ских ре сур са или гру пе европ ских 
др жа ва са мо су до не ли стра да ње, смрт и ра за ра ње. И овај стра-
те шки кон цепт санк ци ја пре ма Ру си ји, ми ли та ри за ци је за цр та не 
ли ни је гра ни ца ЕУ и др жа ва ко је на сто је да по ста ну бу ду ће чла-
ни це, до ве шће упра во до ра за ра ња су шти не, сми сла и из вор них 
вред но сти ЕУ. Та ква ин стру мен та ли зо ва на и ми ли та ри зо ва на ЕУ 
не ће мо ћи оп ста ти.
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ОПШТИ КОНТЕКСТ ИНТЕГРАЦИОНИХ 

ПРОЦЕСА У ЕВРОАЗИЈИ

Про цес ин те гра ци ја у Евро а зи ји у два де се том ве ку по чео је 
пр вен стве но на осно ву за јед нич ке ко му ни стич ке иде о ло ги је а по-
том со ци ја ли зма, као дру штве ног по рет ка у СССР-у. Тај по ре дак 
је пр во на мет нут на си љем кроз ре во лу ци ју. Та ла жна иде о ло ги ја 
уни шта ва ла је на ци о нал не и вер ске сло бо де на ро да и ет нич ких за-
јед ни ца. Ре пу бли ке ко је су од 1922. до 1991. го ди не чи ни ле Со вјет-
ски Са вез Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка (СССР), у пе ри о ду по ста ја-
ња за јед нич ке др жа ве, би ле су из у зет но бли ско уза јам но по ве за не, 
не са мо по ли тич ки и ге о граф ски, већ и за јед нич ким рас по ла га њем 
при род ним ре сур си ма, ре зер ва ма енер ге на та, рад ном сна гом, при-
вред ном и са о бра ћај ном ин фра струк ту ром, од брам бе ним и вој ним 
по тен ци ја ли ма, тр жи штем, тех но ло ги јом, на у ком, обра зо ва њем, 
кул ту ром и број ним дру гим ве за ма. 

Рас па дом СССР до шло је до на глог по гор ша ња ре ги о нал не 
без бед но сти. Рас пад ВУ и СССР-а ни је пра ти ло рас пу шта ње НА-
ТО, не го су от по че ли убр за ни ин те гра ци о ни про це си на За па ду. У 
бив шим чла ни ца ма ВУ по ја ви ли су се се па ра ти зам, те ро ри стич-
ке ор га ни за ци је и раз ли чи те фор ме су ко бље но сти и кон фли ка та, 
ме ђу но во ство ре ним др жа ва ма. Има ју ћи у ви ду све те не по вољ не 
трен до ве и Ру си ја је би ла при ну ђе на да ути че на фор ми ра ње но вих 
ин те гра ци ја. Од го вор на те трен до ве по чео је 15. ју на 2001. го ди-
не ка да је фор ми ра на Шан гај ска ор га ни за ци ја за са рад њу (ШОС), 
Де кла ра ци јом4) ко ју су пот пи са ли пред сед ни ци пет са мо стал них 
др жа ва са про сто ра бив шег Со вјет ског Са ве за и пред сед ник На-
род не Ре пу бли ке Ки не. Ова ор га ни за ци ја је за основ ну функ ци ју 
има ла по сти за ње ре ги о нал не без бед но сти, а од мах се по ја ви ла по-
тре ба и за дру гим ви до ви ма са рад ње у еко но ми ји, кул ту ри, на у ци, 
обра зо ва њу и дру гим обла сти ма. Да нас ШОС пред ста вља је дан од 
нај у спе шни јих ме ђу на род них про је ка та. Чла ни це ШОС5) су др жа-
ве ко је се про сти ру на око 60% те ри то ри је Евро а зи је: Ка зах стан, 
Кир ги стан, Ки на, Ру си ја, Та џи ки стан и Уз бе ки стан, а по сма тра чи: 
Иран, Ин ди ја, Мон го ли ја, Па ки стан и Ав га ни стан. Др жа ве ко је 

4) Dec la ra tion on esta blis hment of the Shang hai Co o pe ra tion Or ga ni za tion, до ступ но на: http://
www.ehu.es/ce i nik/tra ta dos/14TRA TA DOSDEALIANZASPOLITICOMILITARES/TAP-
M1410ING.pdf, при сту пље но 20. 04. 2015.

5) Ин тер нет сајт Шан гај ске ор га ни за ци је за са рад њу. http://www.in fos hos.ru/ru/?id=51, при-
сту пље но 20. 04. 2015.
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има ју ста тус „парт не ра по ди ја ло гу“ 6) су: Бе ло ру си ја, Шри Лан ка 
и Тур ска.

Ре ги о нал на ан ти те ро ри стич ка струк ту ра (РАТС) ус по ста-
вље на је кроз Шан гај ску кон вен ци ју7) и По ве љу ШОС, са ман да том 
бор бе про тив те ро ри зма, се па ра ти зма и екс тре ми зма („три зла“). 
Иде ја ин те гра ци је по те кла је од Ки не и Ру си је, а за сно ва на је пр-
вен стве но на по себ но сти ге о по ли тич ког про стран ства на ко ме се 
на ла зе, као и на мо гућ но сти ма ко је пру жа ју њи хо ви ком пле мен-
тар ни ре сурс ни по тен ци ја ли. Еко но ми је ових зе ма ља се уза јам но 
до пу њу ју, та ко на при мер Ки на не рас по ла же до вољ ним ко ли чи на-
ма од ре ђе них енер гет ских ре сур са за за до во ље ње сво јих по тре ба и 
уво зи их из Ру си је и Ка зах ста на. 

Глав не обла сти са рад ње зе ма ља чла ни ца Шан гај ске ор га-
ни за ци је за са рад њу су по ли ти ка, без бед ност и еко но ми ја. У Де-
кла ра ци ји о осни ва њу ШОС на во ди се да су ци ље ви ор га ни за ци је 
,,ја ча ње ме ђу соб ног по ве ре ња при ја тељ ства и до бро су сед ских од-
но са, обез бе ђи ва ње и очу ва ње ми ра, без бед но сти и ста бил но сти у 
ре ги о ну, из град ња но вог, де мо крат ског, пра вед ног и ра ци о нал ног 
по ли тич ког и еко ном ског ме ђу на род ног по рет ка”. 

Ор га ни за ци ја до го во ра о ко лек тив ној без бед но сти (ОДКБ) 
пред ста вља још је дан ин те гра ци о ни са вез на пост со вјет ском про-
сто ру ко ји се ба ви без бед но шћу. На стао је ок то бра 2002. го ди не, 
са гла сно До го во ру о ко лек тив ној без бед но сти од 15. ма ја 1992. го-
ди не. Чла ни це ОДКБ су Ру си ја, Ка зах стан, Бе ло ру си ја, Јер ме ни ја, 
Кир ги стан и Та џи ки стан. 

Ге о по ли тич ки по сма тра но, про стор Цен трал не Ази је од у век 
је имао ве ли ки зна чај за ме ђу на род не од но се, али је тек раз вој по-
ли тич ке ге о гра фи је омо гу ћио фор му ли са ње пр вих ге о по ли тич ких 
иде ја по чет ком про шлог ве ка, ко је са гло бал ног аспек та са гле да ва-
ју ути цај ге о граф ских чи ни ла ца на по ли тич ке од лу ке. Да би ис та-
као ге о по ли тич ки и ге о стра те гиј ски зна чај овог ре ги о на у свет ској 
по ли ти ци, бри тан ски те о ре ти чар ге о по ли ти ке Хал форд Ме кин-
дер је, у свом де лу „Де мо крат ске иде је и ствар ност“, 1919. го ди не 
„Хар тлен дом“, од но сно „Ср цем све та“ озна чио део евро а зиј ског 
про сто ра „ко ји се од вод ња ва ка Арк ти ку или уну тар кон ти нен та“, 
тј. про стор са ко јег ре ке те ку ка уну тра шњим мо ри ма и Се вер ном 

6) Ста тус парт не ра до де љу је се др жа ви или ор га ни за ци ји ко ја де ли ци ље ве и на че ла 
ШОС-а и же ли да ус по ста ви од но се рав но прав ног и обо стра но ко ри сног парт нер ства са 
ор га ни за ци јом. Чла ном 14. По ве ље Шан гај ске ор га ни за ци је за са рад њу, ре гу ли са ни су 
од но си са дру гим др жа ва ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма. 

7) Shang hai Con ven tion on Com ba ting Ter ro rism, Se pa ra tism and Ex tre mism, Ju ne 15, 2001, 
http://www.ref world.org/do cid/49f5d9f92.html, при сту пље но 20. 04. 2015.
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ле де ном мо ру. Та ко де фи ни сан „Хар тленд“ об у хва та огро ман про-
стор, чи ји зна ча јан део пред ста вља Цен трал на Ази ја. Сма трао је да 
онај ко мо же да кон тро ли ше овај ре ги он, мо же да кон тро ли ше цео 
свет.8)

За вр шет ком Хлад ног ра та, Цен трал на Ази ја се раз ви ја у ва-
жан ге о стра те гиј ски и ге о е ко ном ски ре ги он, ко ји зна чај но ути че на 
све еко ном ске, по ли тич ке и без бед но сне трен до ве у ме ђу на род ној 
за јед ни ци. Рас па дом Со вјет ског Са ве за, на гло бал ној сце ни по ја ви-
ле су се но ве не за ви сне цен трал но а зиј ске др жа ве: Ка зах стан, Кир-
ги стан, Та џи ки стан, Турк ме ни стан и Уз бе ки стан, про сти ру ћи се од 
Ка спиј ског је зе ра све до за пад них гра ни ца Ки не. Оне су, су о че не са 
број ним иза зо ви ма по ли тич ке и еко ном ске тран зи ци је, ве о ма бр зо 
укљу че не у ге о по ли тич ке кал ку ла ци је моћ них др жа ва све та. 

У то вре ме, ру ски ути цај у ме ђу на род ној за јед ни ци је био 
су ви ше слаб да би у до вољ ној ме ри ста би ли зо вао ре ги он, а с дру ге 
стра не, ути ца ји ко ји су до ла зи ли спо ља би ли су не до вољ ни да би 
га сна жни је де ста би ли зо ва ли, јер је би ло из ве сно да би би ли су о че-
ни са ре ак ци јом Ру си је, без об зи ра на ње ну та да шњу моћ. Ипак, у 
том де лу све та, ство рен је без бед но сни и ге о по ли тич ки ва кум ко ји 
је отво рио мо гућ ност за су штин ску про ме ну ме ђу на род них од но-
са, по себ но њи хо вих по ли тич ко-без бед но сних аспе ка та и ус по ста-
вља ње но вих са ве зни шта ва. 

У по сто је ћим окол но сти ма, за САД, Цен трал на Ази ја пред-
ста вља стра те гиј ски ва жну област због бор бе про тив те ро ри зма, 
али пре све га због огром них за ли ха наф те и при род ног га са ко је се 
на ла зе на том про сто ру. Је да на е сти сеп тем бар а на кон и ра та у Ав-
га ни ста ну до ве ли су Цен трал ну Ази ју у жи жу ме ђу на род не па жње 
због ње ног стра те гиј ског зна ча ја за За пад, као би тан ге о по ли тич ки 
про стор. Ипак, тре ба по ме ну ти да су САД, у пе ри о ду од 1922. до 
1991. го ди не, ка да су, да нас са мо стал не др жа ве Цен трал не Ази је 
би ле ин те грал ни део СССР-а, има ле вр ло ма ло кон та ка та са њи-
ма и да је, сто га, аме рич ко ви ђе ње овог про сто ра би ло при лич но 
„за ма гље но“, те су се 1991. го ди не су о чи ле са иза зо вом из град ње 
од но са са зе мља ма са ко ји ма прет ход но ни су мно го са ра ђи ва ле.

8) H. J. Mac kin der: De moc ra tic Ide as and Re a lity, Lon don: Con sta ble and Co., 1919. 
 И пре то га, Ме кин дер, у свом пре да ва њу ко је је одр жао у Кра љев ском ге о граф ском 

дру штву у Лон до ну у ја ну а ру 1904. го ди не, го во ри о „др жа ви оси“ и „ре ги о ну оси“ око 
ко јег се про сти ре тзв. „уну тра шњи по лу ме сец“ ко га чи не та да шња: Не мач ка, Аустри-
ја, Тур ска, Ин ди ја и Ки на, што зна чи да се по јам „ре ги он оса“ („осо вин ски ре ги он“) 
од но си на те ри то ри ју та да шње цар ске Ру си је. О то ме ви ди ши ре: Тај на Бал ка на, СКЦ, 
Бе о град, 1994., H. J. Mac kin der, „The ge o grap hi cal Pi vot of Hi story“, The Ge o grap hi cal Jo
ur nal, Vol. 23, No. 4 (Apr., 1904), 421-437), Pa scal Ve ni er: „The ge o grap hi cal pi vot of hi story 
and early twen ti eth cen tury ge o po li ti cal cul tu re“, The Ge o grap hi cal Jo ur nal, vol. 170, no. 4, 
De cem ber 2004, p. 330. 
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Иде ја о је дин стве ном еко ном ском про сто ру пред ло же на је 
по чет ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка,9) на кон што су бив ше 
со вјет ске ре пу бли ке об ја ви ле сво ју не за ви сност и фор ми ра ле За-
јед ни цу не за ви сних др жа ва. Ин те гра ци о ни про је кат је имао за циљ 
ства ра ње је дин стве не еко ном ске по ли ти ке и ства ра ње је дин стве не 
ко ми си је ко ји ма би се ре гу ли са ле ца рин ске та ри фе и тр го ви на. Фе-
бру а ра 1999. го ди не, Ру си ја, Бе ло ру си ја, Ка зах стан, Кир ги стан и 
Та џи ки стан су пот пи са ли Спо ра зум о ца рин ској уни ји и за јед нич-
ком еко ном ском про сто ру, ко ји је пред ви ђао три фа зе ин те гра ци је:

1. Евро а зиј ска еко ном ска за јед ни ца и Зо на сло бод не тр го-
ви не,

2. Ца рин ска уни ја,
3. За јед нич ки еко ном ски про стор.

Евро а зиј ска еко ном ска за јед ни ца (ЕЕЗ, ру ски: ЕврА зЭС) 
за сно ва на је на прин ци пи ма Ује ди ње них на ци ја и ме ђу на род ног 
пра ва, а од 2003. го ди не има ста тус по сма тра ча при Ге не рал ној 
скуп шти ни УН. Спо ра зум о осни ва њу Евро а зиј ске еко ном ске за-
јед ни це пот пи сан је 10. ок то бра 2000. го ди не у Аста ни, глав ном 
гра ду Ка зах ста на, а сту пио је на сна гу 30. ма ја 2001. го ди не, на кон 
што је ра ти фи ко ван у пар ла мен ти ма др жа ва чла ни ца.10) Чла ни це 
Евро а зиј ске еко ном ске за јед ни це од ње ног осни ва ња су Ру си ја, Бе-
ло ру си ја, Ка зах стан, Кир ги стан и Та џи ки стан. Ста тус по сма тра ча 
од ма ја 2002. го ди не има ју Укра ји на и Мол да ви ја, а Јер ме ни ја од 
ја ну а ра 2003. го ди не. 

Евро а зиј ска еко ном ска за јед ни ца је ор га ни за ци ја отво ре на за 
све зе мље ко је при хва та ју оба ве зе из Уго во ра о осни ва њу Евро а зиј-
ске еко ном ске за јед ни це и дру гих спо ра зу ма за јед ни це, уре ђе них 
од стра не ме ђу др жав ног Са ве та евро а зиј ске еко ном ске за јед ни це. 

Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве и ње ни са ве зни ци си сте мат-
ски кри ти ку ју и по ку ша ва ју да дис ква ли фи ку ју евро а зиј ске ин те-
гра ци је, по ку ша ва ју ћи да их при ка жу као но ви СССР, као да су 
ло гич не и је ди но оправ да не ин те гра ци је на За па ду. Ка ко је у де-
цем бру 2012. го ди не из ја ви ла та да шња др жав на се кре тар ка Хи ла-
ри Клин тон: ,,САД не ће до зво ли ти об но ву СССР у но вој вер зи ји 
под ма ском еко ном ских ин те гра ци ја, ко ја се ства ра под при ну дом 

9) Ову иде ју је, у мар ту 1994. го ди не из нео Нур сул тан На зар ба јев, пред сед ник Ре пу бли ке 
Ка зах стан, у свом из ла га њу на др жав ном уни вер зи те ту „Ло мо но сов“ у Мо скви, две го-
ди не на кон осни ва ња За јед ни це не за ви сних др жа ва (ЗНД).

10) Спо ра зум о осни ва њу ЕЕЗ је из ме њен Про то ко ли ма о из ме на ма и до пу на ма од 25. ја ну-
а ра 2006. го ди не и од 6. ок то бра 2007. го ди не. Ин те грал ни текст на ве де ног Спо ра зу ма је 
до сту пан на Ин тер нет адре си: http://www.ipa e u ra sec.org, при сту пље но 20. 04. 2015.
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Мо скве”.11) Ова кве нео сно ва не те зе је у функ ци ји да САД одр же 
гло бал ну пред ност у са вре ме ним ме ђу на род ним од но си ма, оне мо-
гу ћа ва ју ћи ко а ли ци ју ве ли ких си ла и ци ви ли за ци ја Евро пе и Евро-
а зи је, пре све га Ру си је, Не мач ке, Ки не и Ја па на.12)

Ка рак те ри стич но је да се да нас бор ба око ути ца ја на Цен-
трал ну Ази ју во ди упра во из ме ђу ЕУ, САД, са јед не стра не и Ру си-
је и Ки не, са дру ге стра не. Све на ве де не си ле има ју при лич но ја ке 
по зи ци је због ни за исто риј ских, по ли тич ких, еко ном ских и кул тур-
них фак то ра. Чи ње ни ца да су Ру си ја и ре пу бли ке Цен трал не Ази-
је би ле у са ста ву не ка да шње ру ске им пе ри је и ка сни је СССР, да је 
мо гућ ност Мо скви да их при ву че у сфе ру соп стве ног кул тур ног 
ути ца ја, у сва ком по гле ду. Са дру ге стра не, САД ре ги о ну пред ла-
жу но ви ин те гра ци о ни про је кат ,,Транс-па ци фич ко парт нер ство“ 
(TransPa ci fic Part ner ship, TPP). Цен трал но ме сто у оства ри ва њу 
овог пла на је да то Ав га ни ста ну, и он у осно ви пред ви ђа об но ву 
оно га што је по ру ше но ра том у овој зе мљи. Су шти на аме рич ког 
пла на је да се њи ме из ра жа ва во ља да кроз но ви про је кат упра вља-
ју Ав га ни ста ном, али не и спрем ност да ула жу но вац, већ се на да ју 
и оче ку ју да ће то ура ди ти зе мље у окру же њу уме сто њих.13) 

У по след њих не ко ли ко го ди на, Ки на се на ме ће да по ста не 
ли дер у ре ги о ну, по сма тра но у од но су на Ру си ју и САД. Њен бу ду-
ћи по тен ци јал, уз са да шње бо гат ство, нај бо љи су ар гу мент у пре-
го во ри ма са су се ди ма. Нај ви ше ин ве сти ра на про сто ру Цен трал-
не Ази је и да је по ли тич ку по др шку тим др жа ва ма, те по бољ ша ва 
би ла те рал не од но се. Ки на има за Цен трал ну Ази ју свој пред лог 
про јек та ин те гра ци је ,,Еко ном ски по јас пу та сви ле“, ко ји сна жно 
про мо ви ше. Про је кат под ра зу ме ва из град њу но вог тран спорт ног 
ко ри до ра ко ји би по ве зи вао Ки ну пре ко Ка зах ста на, Ру си је и Бе-
ло ру си је са За пад ном Евро пом. Ру ска иде ја о раз во ју Евро а зиј ског 
са ве за усме ре на је на очу ва ње ње не ли дер ске по зи ци је у зе мља ма 
пост со вјет ског про сто ра, где ве ћи део углав ном чи не зе мље бив-
шег Со вјет ског Са ве за, док Ки на, др же ћи се иде је ,,Еко ном ски по-
јас пу та сви ле”, на сто ји да кре и ра евро а зиј ску еко ном ску зо ну, ко ју 
би фор ми ра ле Ки на, зе мље Цен трал не Ази је и Евро пе. То над ме та-
ње ве ли ких си ла је сте пр вен стве но мо ти ви са но бор бом за ре сур се 
и над ме та њем у еко ном ској и при вред ној сфе ри. 

11) Ин тер нет ча со пис Glo bal Af fa irs: http://www.glo ba laf fa irs.ru/num ber/Ta kie-raznye-in te-
grat cii-16252, при сту пље но 20. 04. 2015.

12) Алек сан дар Ду гин, Осно ви ге о по ли ти ке, Гла ва 4.1, 4.2, 4.3, стр. 10 и 11, до ступ но на: 
http://mo dern lib.ru/bo oks/du gin_alek san dr/osno vi_ge o po li ti ki/read_10/, при сту пље но 20. 
04. 2015. 

13) Ин тер нет пор тал Бир же вој ли дер 16.10.2013. го ди не: http://www.pro fi-fo rex.org/no vo sti-
mi ra/no vo sti-azii/chi na/en try1008183203.html, при сту пље но 20. 04. 2015.
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УКРАЈИНА, КАО ЦЕНТРАЛНА ДРЖАВА 

ЕВРОАЗИЈСКОГ ПРОСТОРА

Укра ји на пред ста вља кључ ну др жа ву за Ру си ју и за во де-
ће др жа ве ЕУ, САД и њи хо ве ге о по ли тич ке ин те ре се у Евро пи и 
Евро а зи ји. Ки јев ска спољ на по ли ти ка, на кон Хлад ног ра та, стал но 
се ме ња ла, у за ви сно сти од ре зул та та из бо ра, при ти са ка из САД 
и ЕУ, це не тран спор та ру ског га са и еко ном ске си ту а ци је. У за ви-
сно сти од де ло ва ња тих чи ни ла ца би ли су на стра ни За па да или 
су би ли окре ну ти ка Ру си ји. Укљу чи ва њем Укра ји не у по ли тич ке, 
еко ном ске и без бед но сне ин те гра ци је, под окри љем ЕУ и НА ТО, 
САД у са рад њи са во де ћим др жа ва ма Евро пе по ку ша ва ју да оства-
ре свој стра те шки циљ из би ја ња на гра ни це европ ског де ла Ру си је, 
ка ко би ис по ља ва њем ла тент не и пер ма нент не прет ње и кон ти ну-
и ра не кри зе у др жа ва ма на ње ним гра ни ца ма, као и иза зи ва њем 
кри за у по гра нич ним обла сти ма на за па ду и ју гу Ру си је, по ку ша ле 
да оспо ре и ума ње њен ста тус гло бал не свет ске си ле. Ко нач ни циљ 
по хо да на Ру си ју и Ис ток је сте у су шти ни ста вља ње под кон тро лу 
огром них ре сур са, и про сто ра Евро а зи је, а по том и про ме на си сте-
ма вред но сти у тим др жа ва ма и ства ра ње ве ћег бро ја но вих ма њих 
др жа ва, по мо де лу бив ше СФРЈ. Мно ги ге о по ли ти ча ри на За па ду 
пра ве раз ли чи те ана ли зе о по тре би де о бе Ру си је на ви ше др жа ва, 
нај ма ње три. Та ко би Ру си ја, по њи хо вим сце на ри ји ма, пре ста ла да 
по сто ји као ве ле си ла, ко ја је кроз исто ри ју би ла бра на за све им пе-
ри је а на кра ју и су ди ја њи хо вом не ста ја њу. Та ко ђе, Ру си ја на сто ји 
очу ва ти Укра ји ну ван про це са на сил ног ње ног пре во ђе ња на стра-
ну За па да, под пла штом де мо кра ти за ци је, као ко лев ку соп стве ног 
ет нич ког и др жа во твор ног иден ти те та, већ и као зе мљу ко ја ци ви-
ли за циј ски, еко ном ски и вој но-стра те гиј ски ба ра жи ра офан зив ни 
про стор За па да до ру ских гра ни ца.14)

Ру си ја, без ути ца ја на Укра ји ну, има ма њи зна чај за европ ска 
кре та ња и оста ла би ви ше азиј ска др жа ва у чи јем би се пре двор ју 
ин ста ли ра ли офан зив ни бор бе ни ефек ти ви НА ТО. Ти ме би ди рект-
но би ла угро же на без бед ност Ру си је и сма ње но вре ме ре а го ва ња 
ње ног од брам бе ног си сте ма. Због то га Ру си ја не ма ал тер на ти ву, у 
по гле ду сво јих на ци о нал них ин те ре са на де лу Укра ји не, по го то ву 
на ис то ку и ју го и сто ку, где ве ћин ски жи ви ру ски на род. На го ди-
шњој кон фе рен ци ји за но ви на ре 19. де цем бра 2013. го ди не, пред-
сед ник Пу тин је из ја вио „Ако Укра ји на при хва ти тех нич ке стан-

14) Степић, Миломир: Геополитика неоевроазијства, Институт за политичке студије, 
Београд 2013. године, стр. 58-59.
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дар де Европ ске уни је, они нам ви ше ни шта не мо гу про да ти“,15) 
ми сле ћи при то ме на про из во де из ЕУ ко ји би пре ко Укра ји не, би ли 
сло бод но уво же ни у Ру си ју, без ца ри не. Не спор но је да је Укра ји на 
ду бо ко по де ље на и на ци о нал но и вер ски, на ју го и сточ ни део опре-
де љен за при па ја ње Ру ској Фе де ра ци ји и оста ли део зе мље ко ји је 
ве ћин ски опре де љен за ин те гра ци ју у ЕУ и НА ТО. Оде ска и Хар-
ков ска област су на ја ви ле одр жа ва ње ре фе рен ду ма о свом бу ду ћем 
ста ту су. Из тог раз ло га, по ли тич ка и те ри то ри јал на бу дућ ност др-
жа ве је не из ве сна, јер је Укра ји на на ци о нал но, вер ски и со ци јал но, 
по себ но у сми слу си сте ма вред но сти, ду бо ко по де ље на. 

Слич на си ту а ци ја је сте и у Мол да ви ји, ко ја је но вем бра 2013. 
го ди не па ра фи ра ла спо ра зум о при дру жи ва њу са ЕУ. С дру ге стра-
не, не при зна та Ре пу бли ка Прид ње стро вље не при хва та ова кав след 
до га ђа ја, тра же ћи от це пље ње од Ки ши њо ва и при са је ди ње ње Ру-
ској Фе де ра ци ји и Ца рин ској уни ји. Та ко ђе, исто вет на си ту а ци ја 
је и са Ауто ном ном те ри то ри јал ном је ди ни цом Га га у зи јом, ко ја се 
на ла зи у са ста ву Мол да ви је, а чи ји су се ста нов ни ци на ре фе рен ду-
му одр жа ном 02. фе бру а ра 2014. го ди не из ја сни ли за при кљу че ње 
Ца рин ској уни ји.16)

Јер ме ни ја и Ви ши Евро а зиј ски еко ном ски са вез пот пи са ли 
су ма пу пу та за при сту па ње Јер ме ни је Ца рин ској уни ји и За јед-
нич ком еко ном ском про сто ру Бе ло ру си је, Ка зах ста на и Ру си је, 24. 
де цем бра 2014. го ди не. Јер ме ни ја је већ по чет ком де цем бра 2013. 
го ди не до би ла но ве ни же це не за гас, наф ту и нео бра ђе не ди ја-
ман те.17) Дру ге две за кав ка ске др жа ве, Гру зи ја ко ја има од но се са 
Европ ском уни јом и НА ТО са ве зом, као и Азер беј џан, ко ји је под 
ути ца јем Тур ске, за са да не по ка зу ју ин те рес за ин те гра ци је са 
Евро а зиј ском еко ном ском уни јом. Европ ска уни ја и САД су из у зет-
но за ин те ре со ва ни за са рад њу са Азер беј џа ном, пр вен стве но због 
при род ног га са и на ја вље не из град ње Про јек та Трансја дран ски 
га со вод (TAP).18) Је ди но Азер беј џан има мо гућ ност да не сме та но, 

15) Ин тер нет пор тал Big mir net фи нан сы http://fi nan ce.big mir.net/news/eco no mics/45321-
Esli-Ykra i na-pri met-teh nic he skie-stan dar ti-ES-ona-vo obs he-ne-smo jet-nam-nic he go-pro da-
vat---Pytin, при сту пље но 20. 04. 2015.

16) Гагаузија је Аутономна територијална јединица на југу Молдавије. Становници су 
пореклом Турци који су се у 18. веку доселили из Бодруџе, Бугарска.

17) Еже днев ная де ло вая га зе та РБК daily http://rbcdaily.ru/po li tics/562949990097562, при-
сту пље но 20. 04. 2015.

18) Про је кат Транс-ја дран ски га со вод (TAP) пред ви ђа тран спорт га са из Ка спиј ског ре ги о на 
у Евро пу. Ка па ци тет ТАР-а ће из но си ти 10 ми ли јар ди куб них ме та ра го ди шње, са мак-
си му мом у да ле кој пер спек ти ви од 20 ми ли јар ди ку би ка. Га со вод ће кре ну ти из Грч ке, 
про ћи ће пре ко те ри то ри је Ал ба ни је и Ја дран ског мо ра до Ита ли је. У Ита ли ји и Грч кој 
ће би ти по ве зан са по сто је ћом га сном ин фра струк ту ром. Тре ба на по ме ну ти да ТАР ни је 
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не за ви сно од Ру си је, ис по ру чу је гас Евро пи пре ко Гру зи је и Тур-
ске. Гру зи ја, ко ја је па ра фи ра ла Спо ра зум о при дру жи ва њу са ЕУ, 
има не ре ше ну си ту а ци ју у по гле ду Ју жне Осе ти је и Аб ха зи је, па се 
по ста вља пи та ње бу ду ће ре ак ци је Ру ске Фе де ра ци је у од но су на 
на ја вље но пот пи си ва ње Спо ра зу ма. Азер беј џан тра жи да се, пре 
ула ска Јер ме ни је у Ца рин ску уни ју, ре ши про блем На гор њег Ка-
ра ба ха.19)

Сл. 2. Закавказје

Због без бед но сних про бле ма у Укра ји ни, мо гу ћих бу ду ћих 
кон фли ка та са Мол да ви јом и Гру зи јом, као и ра зи ла же ња Ру ске 
Фе де ра ци је и Европ ске уни је у при сту пу ре ша ва њу про бле ма, све 
су при сут ни ја упо зо ре ња За па да, пр вен стве но од стра не не мач ких 

кон ку рент ру ском «Ју жном то ку» на европ ском га сном тр жи шту. 10 ми ли јар ди куб них 
ме та ра азер беј џан ског га са је са мо кап у мо ру у од но су на ис по ру ке ру ског ги ган та „Га-
спро ма”. ТАР мо же под ми ри ти са мо 2% европ ске по тро шње - от при ли ке то ли ко из но се 
по тре бе Грч ке и Ита ли је. http://ser bian.ru vr.ru/2014_01_26/Bal kan ski-po gled-na-Trans-ja-
dran ski-ga so vod/, при сту пље но 20. 04. 2015. 

19) На гор њи Ка ра бах не при зна та Ре пу бли ка из ме ђу Јер ме ни је и Азер беј џа на, ко ју на се ља ва 
јер мен ско ста нов ни штво. Азер беј џан је сма тра сво јом те ри то ри јом под оку па ци јом Јер-
ме на.
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по ли ти ча ра, да тре ба по слу ша ти и уса гла си ти при сту пе, с об зи ром 
на спе ци фич но сти по ло жа ја и по тре бе ових зе ма ља.20)

Европ ска уни ја су штин ски ни је је дин стве на по пи та њу Укра-
ји не, а исто вре ме но САД на сто је да упра вља ју де ста би ли за ци јом 
Укра ји не и бу ду ме ди ја тор у том про це су. Ду го роч но, пи та ње Укра-
ји не се про мо ви ше као ка мен спо ти ца ња и из вор су ко бље но сти ЕУ 
и Ру си је, а та кав раз вој си ту а ци је би на нео нај ве ће по сле ди це пр-
вен стве но европ ским и азиј ским др жа ва ма. У гло бал ној стра те ги ји 
над ме та ња, Не мач ка и Ру си ја би би ле из ло же не нај ве ћим по сле ди-
ца ма. Ме ђу тим, из гле да да су обе зе мље све сне то га и ву ку про ми-
шље не и праг ма тич не по ли тич ке по те зе.

Јед на од основ них функ ци ја сва ке др жа ве, па та ко и Укра-
ји не, је да оси гу ра соп стве ну без бед ност, без бед ност дру штва и 
без бед ност сва ког по је дин ца. Ову сво ју функ ци ју, ко ја је ујед но и 
пред у слов за ре а ли за ци ју свих оста лих, др жа ве оства ру ју опре де-
љу ју ћи се за раз ли чи те мо де ле без бед но сног ор га ни зо ва ња. У том 
кон тек сту, пут Укра ји не у Европ ску уни ју и НА ТО је сте си гу ран 
пут за ви ше де це ниј ску кри зу и рас пад те др жа ве уз из би ја ње гра-
ђан ског ра та, чи је би по сле ди це по ста нов ни штво и ма те ри јал на 
до бра би ле огром не. Сто га, вој на оп ци ја ни је ре ше ње за про бле ме 
и си ту а ци ју са ко јом је су о че на Укра ји на. На про тив, ре ше ње тре ба 
тра жи ти у по што ва њу ме ђу на род ног пра ва од стра не свих, ди рект-
но или ин ди рект но укљу че них су бје ка та ме ђу на род них од но са и, 
у скла ду са тим, у ува жа ва њу пра ва на ро да на са мо о пре де ље ње, у 
скла ду са ци ље ви ма и на че ли ма По ве ље Ује ди ње них на ци ја. Раз-
ви ја ње ме ђу на ци ја ма при ја тељ ских од но са за сно ва них на по што-
ва њу на че ла рав но прав но сти и са мо о пре де ље ња на ро да и пред у зи-
ма ње дру гих од го ва ра ју ћих ме ра ра ди учвр шћи ва ња оп штег ми ра, 
је дан је од ци ље ва Ује ди ње них на ци ја, са др жан у По ве љи УН.21) 
У Укра ји ни, ру ски на род ни је на ци о нал на ма њи на, не го кон сти ту-
тив ни на род, ко ји ве ро ват но не ће при хва ти ти вер ско и на ци о нал но 
уни ја ће ње и одва ја ње од Ру си је.

20) Франк Вал тер Штајн ма јер, ми ни стар спољ них по сло ва СР Не мач ке: ,,На ма је нео п ход-
но да на ђе мо за јед нич ки је зик са Ру си јом, да би кон струк тив но раз ви ја ли на шу са рад њу. 
Са мо за јед но са Ру си јом ми мо же мо да ре ши мо иран ски про блем, као и про блем уни-
шта ва ња хе миј ског оруж ја у Си ри ји. Европ ска по ли ти ка про тив Ру си је не ма бу дућ ност, 
али и Мо сква тре ба да од лу чи ко је су то оп ште тач ке са Евро пом и да фор му ли ше сво је 
по зи ци је”. Взгляд де ло вая га зе та http://vz.ru/news/2014/2/1/670605.html, при сту пље но 
20. 04. 2015.

21) По ве ља Ује ди ње них на ци ја, Гла ва I, Ци ље ви и на че ла, Члан 1, став 2.
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Сл.3. Линија поделе НАТО и ВУ у Европи за време Хладног рата

Бу дућ ност Европ ске уни је не мо же се гра ди ти на су прот ста-
вља њу и су ко бља ва њу са Ру си јом и дру гим евро а зиј ским др жа ва-
ма. На про тив, из бе га ва ње кон фрон та ци ја и бри са ње ли ни ја и та ча-
ка су ко ба је сте из лаз за европ ске и азиј ске др жа ве, да жи ве у ми ру. 
То је дин стве но коп не но под руч је еко ном ски и без бед но сно тре ба 
да функ ци о ни ше склад но, из гра ђу ју ћи уза јам но по ве ре ње кроз 
кон струк ти ван ди ја лог и раз ви ја ју ћи у уна пре ђу ју ћи ме ђу соб ну 
са рад њу. По ме ра ње НА ТО ка ис то ку до ве шће, по ред Укра ји не, до 
но вих та ча ка кон фрон та ци је и за ду же вре ме чи ни ти не ста бил ним 
про стор су ко бље но сти ин те ре са у Евро а зи ји. Ка да је реч о ефек ти-
ма уво ђе ња санк ци ја и бло ка да, еко ном ских, па и по ли тич ких, оне 
пред ста вља ју са мо си гу ран пут у но ве или про ду бљи ва ње по сто је-
ћих кон фрон та ци ја и кон фли ка та.

У Евро пи су, на ба зи по де ла и су ко бље но сти ин те ре са, по-
че ла два свет ска ра та и на не ла нај ве ће по сле ди це у исто ри ји људ-
ског ро да, по раз ме ра ма људ ских жр та ва и ма те ри јал них ра за ра ња. 
При ме на дво стру ких стан дар да у ме ђу на род ним од но си ма и ис-
кљу чи вост, бло ка де и при ме на си ле мо гу до ве сти овај ре ги он, а 
по том и свет, у за ча ра ну спи ра лу на си ља из ко је ни ко не би иза шао 
као по бед ник. Стра да ли би нај ви ше на ро ди на про сто ру Евро пе и 
Евро а зи је, пр вен стве но у зо ни до ди ра др жа ва Ис то ка и За па да.



Митар Ковач УКРАЈИНСКА КРИЗА КАО ГЛОБAЛНА...

175

Оста је све у на ди да ће му дрост по ли тич ких ели та у др жа ва-
ма Евро пе и Ази је на ћи пра ви из лаз у ком про ми су, а не у стал ном 
про ду бљи ва њу по сто је ћих и ства ра њу но вих без бед но сних по де ла 
и про бле ма. Го ми ла ње оруж ја и вој них ефек ти ва дуж ли ни је су ко-
бље но сти и из град ња тзв Про ти вра кет ног шти та,22) су си гу ран пут 
у стра да ње, а не у без бед ност и про спе ри тет. Ако је не чи ја на ме ра 
да се ЕУ и Ру си ја су ко бља ва ју на ду же вре ме, он да то мо же по ста-
ти свет ски про блем и угро зи ти европ ску и гло бал ну без бед ност, у 
бли ској бу дућ но сти. 

Са гле да ва ју ћи по тен ци ја ле са рад ње др жа ва укљу че них у 
евро а зиј ске ин те гра ци је, ни ка ко се не сме пре не брег ну ти чи ње ни-
ца да ће Евро а зиј ску уни ју чи ни ти зе мље са ко ји ма Ре пу бли ка Ср-
би ја има из ван ред не од но се, за сно ва не на уза јам ном по што ва њу 
те ри то ри јал ног ин те гри те та и су ве ре ни те та. По ли тич ки, све зе мље 
су из у зет но на кло ње не Ср би ји и не по ста вља ју не при хва тљи ве по-
ли тич ке усло ве.23)

Ру си ја као стал на чла ни ца Са ве та без бед но сти УН, ак тив но 
оста је на по зи ци ји не при зна ва ња јед но стра но про гла ше не не за-
ви сно сти Ко со ва и Ме то хи је. Бе ло ру си ја и Ка зах стан та ко ђе ни су 
при зна ле не за ви сност КиМ. Од но си из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и 
Ру ске Фе де ра ци је су на ни воу стра те шког парт нер ства, што по твр-
ђу је и Де кла ра ци ја о стра те шком парт нер ству пот пи са на 24. ма ја 
2013. го ди не у Со чи ју, ко ју пра те уго во ри у сфе ри од бра не, еко но-
ми је, на у ке, кул ту ре и обра зо ва ња. Стра те шко парт нер ство Ре пу-
бли ке Ср би је са Ру ском Фе де ра ци јом пред ста вља сна жну по твр ду 
исто риј ске и ду хов не бли ско сти и при ја тељ ства два на ро да и ши рок 
оквир ја ча ња све у куп не са рад ње. Оно се за сни ва на де мо крат ским 
вред но сти ма, ко је ба шти не обе зе мље, прин ци пи ма су ве ре ни те та, 
рав но прав но сти и те ри то ри јал не це ло ви то сти др жа ва, мир ног ре-
ша ва ња кон фли ка та, уза јам ног по што ва ња и ко ри сти, не ме ша ња у 
уну тра шње ства ри дру гих др жа ва. 

22) На са ми ту у Ли са бо ну 2010. го ди не, ли де ри НА ТО зе ма ља до не ли су од лу ку о из град њи 
ра кет ног шти та у Евро пи, a као осно ва про јек та из град ње је при хва ћен Euro pean Pha sed 
Adap ti ve Ap pro ach (EPAA). Иако је у пр вој фа зи про јек та би ло пред ви ђе но по ста вља-
ње ра да ра у Че шкој, ова зе мља је од у ста ла од тог пла на 2011. го ди не. Про блем ко ји је 
на стао по вла че њем Че шке ре шен је пре но ше њем опе ра тив не кон тро ле над аме рич ким 
ра да ром ти па AN/TPY2 у Тур ској (са САД) на НА ТО у зи му 2012. го ди не. Као раз лог 
за из град њу ра кет ног шти та, и у САД, и у Евро пи, на во ди се раз вој ба ли стич ких про-
јек ти ла у „не ста бил ним де ло ви ма све та“ или, ма ње ди пло мат ски ре че но, у „от пад нич-
ким др жа ва ма“ (енг. ro gue sta tes). По след њих го ди на, као глав ни из вор стреп ње на во ди 
се, екс пли цит но или им пли цит но, Иран. Ру си ја се про ти ви из град њи ра кет ног шти та у 
Евро пи сма тра ју ћи да је на тај на чин угро же на ње на без бед ност.

23) По по вић, Не над, По ли тич ка не у трал ност и еко но ми ја, Фонд Сло бо дан Јо ва но вић,  Бе-
о град, 2014. го ди не, стр. 66.
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Еко ном ски од но си из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и др жа ва чла-
ни ца Евро а зиј ске уни је су ста бил ни, а из воз срп ских про из во да 
у стал ном је по ра сту, че му су си гур но до при не ли и Спо ра зу ми о 
сло бод ној тр го ви ни са Ру ском Фе де ра ци јом из 2000. го ди не, Ре пу-
бли ком Бе ло ру си јом из 2009. го ди не и Ре пу бли ком Ка зах ста ном из 
2010. го ди не.

РЕФЛЕКСИЈЕ УКРАЈИНСКЕ КРИЗЕ  
НА БЕЗБЕДНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Вре ме хлад ног ра та је одав но про шло, Ср би ја је, ка ко мно ги 
ка жу, „пре спа ва ла пад Бер лин ског зи да”, али ка да се ко нач но про-
бу ди ла из гра ђан ског ра та у бив шој СФРЈ, оста ла је без из вор них 
срп ских ет нич ких те ри то ри ја за ко је је стра да ла у два свет ска ра та, 
без Ко со ва и Ме то хи је, у сми слу фак тич ке вла сти и из вор ног су-
ве ре ни те та. На из вор ним срп ским те ри то ри ја ма ство ре не су но ве 
др жа ве и но ве на ци је а фор ми ра ју се и но ве не ка но ни зо ва не пра во-
слав не цр кве по ко му ни стич ком ре цеп ту. Ни ко ни је ви ше стра дао 
за вре ме ко му ни зма и со ци ја ли зма, као срп ски на род. Све ак тив но-
сти де ла ме ђу на род не за је ди це, пре све га САД и во де ћих зе ма ља 
За па да би ле су сра чу на те на при зна ва ње ав но јев ских ре пу блич ких 
гра ни ца, а по том и на про мо ви са ње тзв. др жа ве Ко со во и ње но ме-
ђу на род но при зна ва ње. Кроз фор му са рад ње са вла сти ма у При-
шти ни у су шти ни вр ши се при ти сак на Ср би ју да фор мал но ста би-
ли зу је од но се, а су штин ски да кроз пот пу ну при пре му Бри сел ског 
спо ра зу ма из гра де се усло ви за пот пу но при зна ње Ко со ва. Та кав 
од нос на си ља пре ма Ср би ји од стра не во де ћих др жа ва За па да про-
тив јед не су ве ре не др жа ве, иза звао је та лас се це си о ни стич ких по-
кре та у Евро пи и све ту, да кроз те ро ри стич ко де ло ва ње, ору жа не 
по бу не и гра ђан ске ра то ве, по ку ша ва ју да про мо ви шу но ве др жа ве. 
Те шко је прет по ста ви ти ко ли ко ће, по истом мо де лу, на ста ти но вих 
др жа ва у Евро пи у на ред них два де сет го ди на.

Ср би ја је ра зо ре на и опу сто ше на кроз ви ше го ди шњу еко ном-
ску бло ка ду, агре си ју 1999. го ди не и тзв. при ва ти за ци ју и тран зи-
ци ју, до ве де на је у уце ње ну по зи ци ју да јој се бру тал ним на си љем 
одва ја део на ци о нал не те ри то ри је, да се су штин ски не спро во ди 
ре зо лу ци ја 1244 СБ УН, а да се под окри љем ЕУ уз де ло ва њем 
КФОР-а и ЕУЛЕК СА из гра ђу ју ин сти ту ци је тзв. др жа ве Ко со во. 
За то се мо же ре ћи да је Ко со во и Ме то хи ја да нас, у из вор ном сми-
слу оку пи ра на те ри то ри ја и да се по ли тич ким, вој ним и еко ном-
ским при ти сци ма Ср би ја др жи у уце ње ној по зи ци ји да са ра ђу је у 
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том про це су ам пу та ци је де ла сво је исто риј ске на ци о нал не те ри-
то ри је. У кон тек сту Укра јин ске кри зе Ср би ја се на шла у по зи ци ји 
да је из ло же на огром ним при ти сци ма раз ви је них др жа ва За па да, 
че сто по др жа ва те ри то ри јал ни ин те гри тет Укра ји не и то баш пред 
тим др жа ва ма ко је су угро зи ле ње ну су ве ре ност и при зна ле тзв. 
др жа ву Ко со во. То је са вр ше но ли це мер је мо ћи, на си ља и дво стру-
ких стан дар да у ме ђу на род ним од но си ма.

По што ни је до шло до рас пу шта ња НА ТО, на кон не стан ка 
Вар шав ског пак та, од 2003., НА ТО је до био но ву про тив те жу у 
ОДКБ (Ор га ни за ци ју до го во ра о ко лек тив ној без бед но сти). Иако 
број ча но ма њи, са све га шест чла ни ца, у по ре ђе њу са НА ТО-ом ко-
ји их има 28, вој ни са вез ОДКБ са Ру си јом на че лу за у зи ма огром ну 
те ри то ри ју Евро а зи је.

Обе ор га ни за ци је, по ред кла сич них вој них, све ви ше има ју 
по ли тич ке, па чак и еко ном ске функ ци је, па је за то НА ТО и ОДКБ 
пра вил ни је на зи ва ти по ли тич ко вој ним са ве зи ма. У Евро пи НА ТО 
у знат ној ме ри над зи ре и др жи под кон тро лом Европ ску уни ју, од-
но сно обез бе ђу је што бо љи ути цај Ва шинг то на на Бри сел. ОДКБ, 
са сво је стра не, има дво стру ку уло гу. Нај пре да обез бе ди Мо скви 
вој ни при ступ уда ље ним те ри то ри ја ма ко је су не ка да би ле део 
СССР-а, али и да спре ча ва по ја ву про јек то ва них, тзв. „обо је них 
ре во лу ци ја”, пре вра та и гра ђан ских ра то ва у др жа ва ма чла ни ца ма, 
од но сно да се са тих те ри то ри ја не угро жа ва без бед ност Ру си је, 
као што је то чи ње но у ви ше на вра та са про сто ра Гру зи је и Укра-
ји не.

Укра ји на је по сле хлад ног ра та би ла део про јек то ва них ци-
ље ва НА ТО-а, без об зи ра што ти ци ље ви ни су јав но про кла мо ва-
ни. Укра јин ска са мо про кла мо ва на вој на не у трал ност у то ку тзв. 
на ран џа сте ре во лу ци је су штин ски је не ста ла и др жа ва је убр за но 
кроз раз ли чи те фор ме пре си је уто ну ла у гра ђан ски рат, до жи ве ла 
слом и рас пад, а за кон о вој ној не у трал но сти био је је дан од пр вих 
ко ји је уки ну ла но ва власт у Ки је ву. На кон то га но ва власт је од ру-
ског ста нов ни штва ко је жи ви на ком пакт ној те ри то ри ји на ис то ку 
ство ри ла не при ја те ље, по бу ње ни ке а по том дру гу за ра ће ну стра ну. 
На тај на чин гра ђан ски рат у Укра ји ни од са мог по чет ка је пре ва-
зи шао др жав не гра ни це, по чео све ви ше да се ин тер на ци о на ли зу је 
и по ста је цен трал ни без бед но сни про блем Евро а зи је и све та. Рат у 
Цен трал ној Евро пи по сле 70 го ди на од Дру гог свет ског ра та пре-
ти да се по но во ис цр та ју ли ни је по де ле ин те ре сних зо на и да се 
отво ри низ но вих и ак ти ви ра ју ста ри кон флик ти ко ји су за мр зну ти. 
Та кво сло же но ста ње без бед но сти си гур но ће се на ви ше на чи на 
зна чај но ре флек то ва ти на ста ње без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је.
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Ма ко ли ко се Ре пу бли ка Ср би ја, као вој но не у трал на др жа ва, 
тру ди ла да одр жи исто вре ме но и до бре при ја тељ ске од но се са тра-
ди ци о нал ним са ве зни ком Ру си јом и да не по ква ри парт нер ске ре-
ла ци је са НА ТО-ом, ко ји до ми ни ра у Евро пи и на Бал ка ну, као и да 
се ин те гри ше у ЕУ, Ср би ја се на шла у ве о ма те шкој си ту а ци ји јер 
је Бри сел а и Ва шинг тон кон стант но при ти ска ју да су штин ски, а 
на кра ју про це са и фор мал но при зна Ко со во као не за ви сну др жа ву, 
да се дис тан ци ра од Ру си је, да јој уве де санк ци је а по том све ви ше 
да се при бли жа ва НА ТО-у и пре и спи та вој ну не у трал ност и исте 
се осло бо ди као устав не ка те го ри је. Сви ти ци ље ви су у су ко бу са 
ве ћин ском во љом на ро да, та ко да ни ме диј ско спи но ва ње јав но сти, 
не мо же про ме ни ти вред но сни си стем на ро да по тим кључ ним пи-
та њи ма. У ко ли ко се сви ови дик та ти бу ду спро во ди ли ми мо во ље 
на ро да мо гу ћи су уну тра шњи су ко би са не са гле ди вим по сле ди ца-
ма по без бед ност и раз вој Р. Ср би је.

Укљу чи ва ње Ср би је у Европ ску уни ју, та ко ће вре ме ном по-
ста ти про блем јер се на род и др жа ва по ни жа ва ју и при си ља ва ју да 
се од рек ну сво јих ви тал них на ци о нал них ин те ре са и да то све чи не 
ра ди не ке но ве над на ци о нал не ор га ни за ци је, ко ја је су штин ски у 
сво јој осно ви не рав но прав на и ко ја у бу дућ но сти не ће до не ти ни-
шта до бро срп ском на ро ду, а ве ли ко је пи та ње ко ли ко ће и оп ста ти 
на ме ђу на род ној по зор ни ци због уну тра шњих про тив реч но сти ко-
је је раз ди ру. Европ ска Уни ја је сте у сво јој су шти ни гло ба ли стич ки 
про јек та, ко ји је са гла сан ин те ре си ма во де ћих и нај ра зви је ни јих 
др жа ва За па да, пр вен стве но САД, Ве ли ке Бри та ни је, Не мач ке и 
Фран цу ске. Све ви ше ка ко од ми че Укра јин ска кри за за го ва ра се и 
фор ми ра ње тзв. Европ ске вој ске (Вој ске Европ ске Уни је). За то је 
са свим ре ал но по ста ви ти и на ћи ло гич не од го во ре на мно га пи та-
ња, ко ја се ти ме на ме ћу : Пре ма ко ме ће та Европ ска вој ска би ти 
усме ре на?, За чи је ин те ре се ће да ра ту је? и: Да ли је ме сто срп-
ским вој ни ци ма у та квој Европ ској вој сци, ко ја би би ла усме ре на 
ка Ру си ји? Све те иде је око Европ ске вој ске су не ка ко ак ту е ли зо ва-
не на стан ком Укра јин ке кри зе. Ова ква ЕУ ни је Де Го ло ва Евро па 
рав но прав них на ро да. То је све ви ше очи глед ни је из да на у дан, са 
на стан ком и раз во јем Укра јин ске кри зе.

Ма ло је гра ђа на Ср би је, ко ји би ра то ва ли у Укра ји ни или 
при бал тич ким др жа ва ма, за рад ира ци о нал них и су лу дих ин те ре са 
по је ди них во де ћих си ла За па да у тзв. Европ ској вој сци. Та кав при-
ступ и ан га жо ва ње сво јих је ди ни ца не би по др жа ла ве ћи на др жа ва 
чла ни ца ЕУ, по го то во по сле пр вих ма сов ни јих гу би та ка, ко је би 
та кав рат до нео. Та ква Европ ска вој ска би са хра ни ла ЕУ, а не би је 
од бра ни ла. По што је Европ ска уни ја над на ци о нал на ор га ни за ци ја, 
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те шко је по ми сли ти да би та ква вој ска мо гла оп ста ти у ви хо ру ре-
ги о нал ног или свет ског ра та. 

О мул ти на ци о нал ним сна га ма ма штао је и Хи тлер у по хо ду 
на Со вјет ски Са вез. У то ку тог по хо да све те на ци о нал не хор де и 
до де ље ни кон ти ген ти су се рас па ли. Та кав за кљу чак ба зи ра на ис-
ку стви ма и за ко но мер но сти ма ра то ва у про шло сти. Стра хо те ра та 
зна чај но ути чу и на на ци о нал не вој ске у од бра ни др жа ве и на ро да 
и на њи хо ву ко хе зи ју, а ка мо ли на тзв. Европ ску вој ску ко ја би би-
ла осно ва на ра ди офан зив них ци ље ва на про сто ру Евро а зи је. Тре-
ба до бро раз у ме ти да ра то ви ни су ми ров не опе ра ци је, од ко јих се 
мно ге из во де под окри љем Европ ске Уни је, те да се у тим ра то ви ма 
ве о ма бр зо ис по љи сво по ли ти кан ство ко је је до ве ло до фор ми ра-
ња нео др жи вих мул ти на ци о нал них фор ма ци ја. Та Европ ска вој ска 
би ла би те шко за ми сли ва без са гла сно сти Ва шинг то на, а по себ но 
не као па ра лел на ор га ни за ци ја са НА ТО-ом.

Без об зи ра на те шко ће, вој на не у трал ност се сма тра је ди-
ним оправ да ним и објек тив ним на ци о нал но од го вор ним из ла зом 
у вре ме ну те шке су ко бље но сти ве ли ких си ла ко је про стор Бал ка на 
сма тра ју зна чај ним у ге о по ли тич ком, а у бу дућ но сти ве ро ват но и 
вој ном над ме та њу. Ср би ја и срп ски на род су ве ко ви ма, по себ но у 
Два де се том ве ку, ги ну ли на ли ни ји су ко ба им пе ри ја и ци ви ли за ци-
ја. За рад бу дућ но сти нео п хо дан Ср би ји је по тре бан мир и сло бо да. 
То не зна чи да Ср би ја не ће би ти при ну ђе на, ми мо сво је во ље, да 
по но во ра ту је ка ко би за шти ти ла сво је ви тал не на ци о нал не ин те-
ре се. Опре де ље ње о вој ној не у трал но сти је да нас те шко оства ри ти 
јер су по је ди не не вла ди не ор га ни за ци је и по ли тич ке пар ти је да ле 
се би пра во да за го ва ра ју про ме не од брам бе не по ли ти ке у функ ци ји 
пре и спи ти ва ња и од ри ца ња вој не не у трал но сти, у скло пу устав них 
про ме на. У це лом том про це су при сут на је де лат ност и фи нан сиј-
ска по др шка стра них цен та ра мо ћи. На ци вил но дру штво и јав ност 
све ви ше се ути че пре ко по је ди них ме ди ја и ди ри го ва но спи но ва-
ње и до зи ра но фор ми ра ње и ис тра жи ва ње јав ног мње ња. По зи ци ја 
вој не не у трал но сти се од тих по ли ти ча ра и аген ци ја оте жа ва еска-
ли ра њам Укра јин ске кри зе. Та ко чак је дан од не ка да шњих за го вор-
ни ка вој не не у трал но сти, бив ши пред сед ник Ср би је Бо рис Та дић, 
у но ви је вре ме јав но из но си став да Ср би ја тре ба да раз ми шља и о 
мо гу ћем члан ству у НА ТО-у.

Бив ши аме рич ки ам ба са дор у Бе о гра ду Ви ли јам Монт го ме-
ри, у ин тер вјуу „По ли ти ци” од 28. мар та 2015. го ди не, ука зао је на 
овај про блем, по ру чу ју ћи исто вре ме но да опа сност ко ја пре ти Ср-
би ји по ста је све ве ћа и да би она мо гла да бу де ко ла те рал на ште та 
у су ко бу во де ћих др жа ва За па да и Ру си је. Монт го ме ри упо зо ра ва 
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и да Ру си ја на мер но ста вља те жи ште на вој на пи та ња, као што су 
вој на па ра да Пу ти ну у част и за јед нич ке ва зду хо плов не ве жбе две-
ју зе ма ља, чи ме на сто ји да по гор ша од но се Бе о гра да са ЕУ. Та кве 
оце не су ли ше не ре ал но сти а у функ ци ји су на ме ра да се и на тај 
на чин Ср би ја у сва ком по гле ду уда ља ва од Ру си је и да се сва ка 
са рад ња са њом ис ком про ми ту је, од но сно оне мо гу ћи у без бед но-
сној, од брам бе ној, енер гет ској, при вред ној па чак и ху ма ни тар ној 
сфе ри.

Ср би ја, уко ли ко искре но же ли да на ста ви про цес при кљу-
че ња ЕУ, мо ра ће да пра ви и чвр шћи са вез са зе мља ма чла ни ца ма 
ЕУ, од ко јих је нај ве ћи део упра во у НА ТО-у. По сто ји ви ше зе ма ља 
ко је су чла ни це ЕУ, а ни су у НА ТО-у, што ука зу је да је мо гу ће на-
ста ви ти са ин те гра ци ја ма без прет ход ног члан ства. У исто вре ме 
се мо ра раз у ме ти да ЕУ не ће има ти сим па ти је за зе мљу ко ја се за-
ла же за европ ске ин те гра ци је, а при то ме из гра ђу је и вој не од но се 
са ОДКБ-ом. 

На За па ду зна ју да је огром на ве ћи на гра ђа на Ср би је про тив 
ње ног ула ска у НА ТО и да је на род ве ћин ски опре де љен за вој ну 
не у трал ност. Мно ге не вла ди не ор га ни за ци је, уз до на ци ју ве ли ких 
фи нан сиј ских сред ста ва, са За па да про па ги ра ју по зи тив ну уло гу 
НА ТО на на ци о нал ну без бед ност, па и на еко но ми ју и стан дард 
ста нов ни штва. Ти ме се у су шти ни спро во ди кам па ња про мо ци је 
НА ТО, ве ли ча ње го ва уло га и ци ље ви, па се и на тај на чин не до пу-
сти во пот це њу ју осе ћа ња огром не ве ћи не гра ђа на Ср би је.

У ЕУ по сто је раз ли чи ти на ци о нал ни ин те ре си у по гле ду по-
тре бе са рад ње са Ру си јом и дру гим др жа ва ма Евро а зи је. Не мач ка 
се на вре ме окре ну ла еко ном ској са рад њи са Ру си јом и на тај на чин 
је ус пе ла да пре бро ди фи нан сиј ску и еко ном ску кри зу из 2008. го-
ди не. Спољ но тр го вин ска раз ме на из ме ђу Ру си је и Не мач ке се по-
ве ћа ва, 2011. го ди не је из но си ла 75 ми ли јар ди до ла ра, а у 2012. 
го ди ни је 83 ми ли јар де до ла ра. У Ру си ји ра ди 6300 ком па ни ја са 
не мач ким ка пи та лом.24) Ру си ја и Ма ђар ска су 14. ја ну а ра 2014. го-
ди не у Мо скви пот пи са ле уго вор о из град њи два но ва бло ка на 
Ну кле ар ној цен тра ли ,,Пашк”. Ру си ја пот пи су је уго во ре са сва-
ком зе мљом Европ ске уни је по је ди нач но. Ма ђар ска у стра те шким 
опре де ље њи ма око ре сур са и енер ге на та по себ но, за узор узи ма 
Не мач ку ко ја по след ње две го ди не во ди ак тив ну и не за ви сну по-
ли ти ку по пи та њу са рад ње са Ру си јом. Ак це нат вла де Ма ђар ске је 
на раз во ју ну кле ар не енер ги је, на рав но, уз по што ва ње свих нео п-
ход них тех нич ких па ра ме та ра по пи та њу без бед но сти, пот пу но је 

24) Интернет портал Руска Немачка, доступно на: http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_
rg&task=item&id=8581&Itemid=13, приступљено 20. 04. 2015.
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ра зу мљив. Ис ку ство са рад ње Ру си је са дру гим зе мља ма, из ме ђу 
оста лог са Ира ном, по ка зу је да ру ска тех но ло ги ја у пот пу но сти ис-
пу ња ва све са вре ме не стан дар де. Не спор но је и да са рад ње Мо скве 
и Бу дим пе ште је сте при мер и за дру ге европ ске зе мље, па и Ср би-
ју у по гле ду ре ша ва ња кључ них про бле ма енер гет ског раз во ја, без 
об зи ра на то што је бив ша и са да шња власт опре де ље ња за члан-
ство у ЕУ, без не по сред ног из ја шња ва ња гра ђа на на ре фе рен ду му. 
На тај на чин мо гу се сна жни је бра ни ти соп стве ни на ци о нал ни ин-
те ре си – по ли тич ки и еко ном ски.25) И мно ге дру ге чла ни це ЕУ ни су 
спрем не да по сва ку це ну и на сво ју ште ту уче ству ју у да љем ње-
ном кон фрон ти ра њу са Ру си јом и оја ча ва њу ли ни је су ко ба, јер је то 
увод у но ви Хлад ни рат, ко ји би се ве ро ват но у не ким не по вољ ним 
окол но сти ма пре тво рио у кр ва ви рат са не са гле ди вим по сле ди ца ма 
по ме ђу на род ни по ре дак и мир у све ту. Ру си ја не ма из бор, као ни 
пре у исто ри ји не го да бра ни сво је на ци о нал не ин те ре се, ко ји су 
озбиљ но угро же ни на сил ном гло ба ли за ци јом, кроз про це са ши ре-
ња НА ТО и при јем но вих чла ни ца ЕУ. 
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Mi tar Ko vac

UKRA I NE CRI SIS AS A GLOBAL 
THRE AT TO SE CU RITY

Re su me
Ten den ci es of dis in te gra tion of so ve re ign sta tes af ter the col lap se 

of the US SR, SFR Yugo sla via and Czec ho slo va kia, ha ve been re pla ced 
by the stra te gic con cept of strengthe ning eco no mic and se cu rity co o pe
ra tion among Euro pean sta tes. Euro pean in te gra ti ons or the in clu sion 
of new sta tes in the EU and NA TO for mally ta ke pla ce wit ho ut po li ti cal 
co er cion, on a vo lun tary ba sis, with full un der stan ding of mu tual be
ne fits and obli ga ti ons. In es sen ce, the se are all di rec ted or che stra ted 
pro ces ses, thro ugh the cre a tion of pu blic opi nion in the se sta tes, and 
if ne ces sary, thro ugh the im ple men ta tion of va ri o us forms of pres su res 
and ul ti ma tums, and then de pen den ci es on the se su pra na ti o nal in sti tu
ti ons. Se cu rity con cerns in Euro pe ha ve be co me even big ger with the 
ac cep tan ce, ra pidly and wit ho ut sub stan tial ne eds, mem ber ship in the 
EU or NA TO of the sta tes which we re for mer mem bers of the War saw 
Pact, many of which did not even clo sely me et the ne ces sary re qu i re
ments. Af ter the dis so lu tion of the War saw Pact, it was lo gi cal to dis
sol ve the NA TO, in stead of fin ding a new me a ning of its exi sten ce and 
be co ming an in stru ment of for ce of the ma jor mul ti na ti o nal com pa ni es 
in the West, which are lo o king for new mar kets and re so ur ces un der 
con di ti ons pro fi ta ble for them. It is a pro cess for ced glo ba li za tion or the 
so cal led glo ba li za tion in fun ction of mul ti na ti o nal ca pi tal.

Af ter mo re than two de ca des af ter the col lap se of the So vi et 
Union, Rus sia has in cre a singly fo und its pla ce in to day's mul tipo lar 
world, and in such an ex pan si on the NA TO and the EU see the pro blem 
for the ir na ti o nal se cu rity. Over the past few years Rus sia has ma de 
sig ni fi cant ef forts to re sto re its in ter na ti o nal cre di bi lity and ove rall po
wer. In this re gard, it se eks to strengthen its po si tion in Cen tral Asia 
and to de ve lop re la ti ons with the co un tri es of the Com mon we alth of 
In de pen dent Sta tes, in or der to pre ser ve its le a ding ro le among newly 
esta blis hed sta tes, for med af ter the bre a kup of the So vi et Union. By 
strengthe ning the se sta tes and thro ugh co o pe ra tion with them, Rus sia 
strengthens its own na ti o nal se cu rity.



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ број 1/2015 стр. 153185.

184

The fu tu re of Euro pe, the EU, Rus sia, Chi na and ot her Euro pean 
and Asian sta tes is not in con flict and in "dra wing so me new di vi ding 
li nes", but in co o pe ra tion and sol ving all pro blems, in clu ding se cu rity, 
pe a ce fully. The per si sten ce of the di vi si ons and or che stra ted and tar ge
ted in vol ve ment of Eastern Euro pean sta tes in to the EU and NA TO or 
in the Eura sian ini ti a ti ves cre a te fa vo ra ble con di ti ons for furt her con
fron ta ti ons, ac cu mu la ting the ir mi li tary as sets and con ti nu a tion of the 
new "Cold War".

The se ces sion of Ko so vo and Me to hi ja, re gar dless the in ter na ti o
nal law and its uni la te ral re cog ni tion of the le a ding We stern co un tri es, 
has ope ned a new pe riod of un rest and cha os in the fu tu re in Euro pe, 
Eura sia and thro ug ho ut the world, thro ugh the strengthe ning of se ces
si o nist mo ve ments and the emer gen ce of new sta tes. This trend is li kely 
to con ti nue, espe ci ally be ca u se of the fact that the se se ces si o nist mo ve
ments ha ve been, in ad di tion to in ter nal con tra dic ti ons, in spi red by the 
ac ti ons of ex ter nal fac tors.

On ce vi o la ted in ter na ti o nal law, by the use of mi li tary for ce and 
vi o len ce aga inst a so ve re ign sta te, as it was do ne in Ser bia, gi ves ri se 
to such strong chan ges in in ter na ti o nal re la ti ons that are dif fi cult to 
con trol. That is why very of ten in sta tes that vi o la te in ter na ti o nal law 
se ces si o nist mo ve ments are be gin ning flo u rish re tur ning as a bo o me
rang for un re a so ned mo ves and vi o len ce.

The world is now in the tran si tion of the system of glo bal se cu rity 
and af fir ma tion and pro fi ling mul tipo lar world. In that pro cess, po si ti
o ning of a sta te and pe o ple can bring be ne fits or con se qu en ces.

When em pi res con front, every ab so lu te alig nment on eit her si de, 
brings mostly con se qu en ces to small sta tes and na ti ons which are in the 
zo ne of con fron ta ti ons. The re fo re, af ter cen tu ri es of suf fe ring and the 
de mo grap hic de struc tion of na ti o nal en tity of the Ser bian pe o ple, the 
pre ser va tion of mi li tary ne u tra lity is of stra te gic im por tan ce for the Re
pu blic of Ser bia and its po si ti o ning in in ter na ti o nal re la ti ons.

The con flict of the gre at po wers and its in ter nal con tra dic ti ons, 
led to the cri sis in Ukra i ne. That con flict is so im por tant and ob vi o us 
that it re pre sents a tur ning po int in in ter na ti o nal re la ti ons, in the Eura
sian spa ce, and it will pro bably lay out the ba sic se cu rity set tings in 
the fu tu re, at the re gi o nal and glo bal le vel, as it was the ca se du ring 
the Cold War or its tem po ra rily ces sa tion, as it is writ ten in the re cent 
analyzes in the world.

The Euro pean Union it self is not yet su re of his fu tu re, nor is pro
fi led as an in de pen dent su bject of in ter na ti o nal re la ti ons. Rat her, it can 
be said that the EU is es sen ti ally and in stra te gic terms, the in stru ment 
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of US po licy, pri ma rily in Euro pe and the Eura sian spa ce. Many cri
ses, such as ci vil war in the for mer Yugo sla via, Ukra i nian cri sis, Gre ek 
eco no mic cri sis, the Mid dle East with its se cu rity re flec ti ons on Euro
pe, se ces si o nist mo ve ments as well as on une qu al re la ti on ship bet we en 
lar ge and small co un tri es in the EU, ma kes it un sta ble and frag men ted 
in the cre a tion of a com mon fo re ign, se cu rity and de fen se po licy. All 
the se ine qu a li ti es of na ti ons and sta tes in the EU will be mul ti plied with 
the furt her esca la tion of Ukra i nian cri sis and pos si ble re gi o nal war in 
the fu tu re. The se con tra dic ti ons and con se qu en ces of con flict can ma ke 
po in tless the es sen ce of the EU, be ca u se it is or ga ni zed to pro mo te and 
pro tect the in te rests of its le a ding and most de ve lo ped sta tes. The re fo re, 
it co uld be said that af ter the ne ga ti ve ex pe ri en ces of the Ser bian pe o ple 
with the Yugo sla vism, com mu nism, so ci a lism the re is no ra ti o nal re a son 
for, un der the gu i se of a bet ter li fe, thre a te ning vi tal na ti o nal in te rests, 
in clu ding in the su pra na ti o nal in te gra tion, such as NA TO and the EU. 
The po li ti cal and mi li tary ne u tra lity of Ser bia, in the se dif fi cult ti mes 
is a fra me work that can pro mo te its na ti o nal in te rests in the long run.
Keywords: war in Ukra i ne, Euro pean Union, Eura sian in te gra ti ons, Eura

sian Union, NA TO

* Овај рад је при мљен 21. априла 2015. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре дак-
ци је 15. маја 2015. го ди не.
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