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УВОДНОРАЗМАТРАЊЕ

Pрет ња упо тре бе оруж ја ма сов ног уни ште ња (ну кле ар ног, хе-
миј ског и/или би о ло шког) се зна чај но про ме ни ла од за вр шет ка 

Хлад ног ра та. И док за ну кле ар ну ва ри јан ту још увек мо же мо ре ћи 
да је ствар стра те гиј ског „екви ли бри ју ма“ су пер-си ла, до тле пре-
о ста ле две ва ри јан те пред ста вља ју „зли дух“ аси ме трич ног ра та. 
У том сми слу, јав ност ни ка да ни је би ла ви ше сен зи би ли зо ва на за 
чи тав низ пи та ња ко ја се ти чу би о ло шког оруж ја. Чи ње ни ца је, ме-
ђу тим, да се иде ја би о ло шког оруж ја мо же свр ста ти у „про то-кон-
цеп те“ ра то ва ња. По што је са вла дао лер неј ску Хи дру (ви ше гла ву 
во де ну не ман) ми то ло шки ју нак Хе ра кле је за тро вао сво је стре ле 
по та па ју ћи их у ње ну жуч и та ко по стао пр ви тво рац би о ло шког 
оруж ја ко ји је за бе ле жен у европ ској ли те ра ту ри (да иро ни ја бу де 
ве ћа, сам Хе ра кле је на стра дао од оде ће кон та ми ни ра не отров ном 
кр вљу кен та у ра Не са). Оста вља ју ћи по стра ни ми то ве (без об зи-
ра на њи хо ву по тен ци јал ну исто риј ску уте ме ље ност), пре XX ве ка 
упо тре ба би о ло шког оруж ја је има ла три глав на об ли ка: (1) на мер-
но тро ва ње хра не и во де са ин фек тив ним ма те ри ја лом; (2) упо тре-
бу ми кро ор га ни за ма и ток си на као де ла си сте ма на о ру жа ва ња; и 
(3) ко ри шће ње би о ло шким ма те ри ја лом за ра же них тка ни на.

Да на шња реч ток син по ти че од хе лен ске ре чи ток си кон, отро-
ва у ко ји су по та па ли вр хо ви стре ла, а ко ја је, опет, из ве де на из 
грч ке ре чи за стре лу – ток сон. Ски ти (5. век п.н.е.) су сво је стре-
ле ин фи ци ра ли та ко што су их ума ка ли у ме ша ви ну рас па да ју ћих 
те ла зми ја отров ни ца, људ ске кр ви и жи во тињ ске ба ле ге, ко ју су 
чу ва ли у за пе ча ће ним су до ви ма (та ква мик сту ра је го то во си гур но 
са др жа ва ла бак те ри је ган гре не и те та ну са – Clo stri di um per frin gins 
и Clo stri di um te ta ni).1) За Спар тан це се прет по ста вља да су то ком 
Пе ло по нен ског ра та (431-404. п.н.е.) за тро ва ли атин ске из во ре и 
иза зва ли смрт на хи ља де Ати ња на (што им је де гра ди ра ло ви со-
ку рат нич ко-етич ку ре пу та ци ју), Ри мља ни су ка та пул ти ра ли осе 
и стр шље не на не при ја те ље, те кон та ми ни ра ли бу на ре жи во тињ-
ским ле ше ви ма (ма да су ве ро ва ли да се „рат во ди оруж јем а не 
отро ви ма“), а Ха ни бал је 190. го ди не п.н.е. по бе дио у по мор ској 
1) Mayor, А. „Dirty Tricks in An ci ent War fa re.“ QuarterlyJournalofMilitaryHistory, 2, 1997, 

pp. 32-37.
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би ци пер га мон ског кра ља Еуме не са II та ко што му је на па лу бе 
бро до ва уба цио зе мља не вр че ве пу не зми ја отров ни ца.2) 

Ка сни је, у 14. ве ку, ви ше го ди шња мон гол ска оп са да гра да Ка-
фе ко ји је био под упра вом Ђе но ве, да на шња Фе о до си ја у ис точ-
ном Кри му, при ве де на је кра ју та ко што су те ла жр та ва ку ге (по ја-
ви ла се 1346. у мон гол ском та бо ру пре не та од стра не тр го ва ца из 
Ки не) ка та пул ти ра на у град. Они Ђе но вља ни ко ји су ус пе ли да по-
бег ну сво јим бро до ви ма вра ти ли су се у ма тич ну др жа ву окт о брa 
1347. до во зе ћи са со бом и за ра же не па цо ве (бо лест се пре не ла пре-
ко ује да Ори јен тал не па цов ске бу ве- Xe nopsylla che op sis). Ку га се 
про ши ри ла Евро пом и до се гла пан де миј ске раз ме ре, те усмр ти ла 
јед ну тре ћи ну ње не та да шње по пу ла ци је.3) Истом ме то дом су се ко-
ри сти ли и Ру си 1710. го ди не у естон ском Ре ва лу, мо дер ни Та лин, у 
ра ту про тив Шве ђа на. Со фи сти ци ра ни ји на чин је при ме ни ла бри-
тан ска вој ска ко ја је то ком фран цу ско-ен гле ског ра та (1754-1767) у 
Се вер ној Аме ри ци ин ди јан ским пле ме ни ма, са ве зни ци ма Фран цу-
за, раз де ли ла по кри ва че ко ри шће не од стра не за ра же них ве ли ким 
бо ги ња ма, што је ре зул то ва ло ве ли ком епи де ми јом и ви со ким сте-
пе ном смрт но сти аутох то ног ста нов ни штва.4) 

Нем ци су то ком I свет ског ра та на вод но узро ко ва ли ши ре ње 
ку ге у Пе тро гра ду и по ку ша ли да ко ри сте ко ле ру на ита ли јан ском 
фрон ту, док су њи хо ве тај не опе ра ци је ре зул то ва ле иза зи ва њем са-
ка ги је код фран цу ских му ла и ко ња, те ан трак са и сли нав ке код 
сто ке ко ја се из во зи ле из Аме ри ке (пре ње ног вој ног ан га жа ма на) 
у Евро пу (ко њи и кра ве) и из Ру му ни је у Ру си ју (ов це). Иако су 
ко њи у то вре ме пред ста вља ли ва жну ло ги стич ку ком по нен ту, с 
об зи ром на по зна ти ис ход ра та, не мач ке са бо та же ни су има ле зна-
чај ни ји ути цај.5) Пр ви по ку шај огра ни ча ва ња упо тре бе би о ло шког 
оруж ја пред ста вља Же нев ски про то кол из 1925. го ди не („Про то-
кол о за бра ни ко ри шће ња за гу шљи вих, отров них и оста лих га со ва 
2) Mayor, А. GreekFire,PoisonArrows&ScorpionBombs:BiologicalandChemicalWar-

fareintheAncientWorld. Over lo ok Press, New York, 2003; Ту ки дид Пелопонескират. 
Про све та, Бе о град, 1999.; и Chri stop her, G. W., Ci e slak, T. J., Pa vlin, J. A. и Eit zen, E. M. 
„Bi o lo gi cal War fa re: a hi sto ri cal per spec ti ve.“ JournaloftheAmericanMedicalAssociation, 
278, 1997, pp. 412-417.

3)  Der bes, V. J. „De Mus sis and the Gre at Pla gue of 1348: a for got ten epi so de in bac te ri o lo gi cal 
war.“ JournaloftheAmericanMedicalAssociation, 196, 1966, pp. 59-62

4) Po u pard, J. A. и Mil ler L. A. „Hi story of bi o lo gi cal war fa re: ca ta pults to cap so me res.“ у Zi-
lin skas R. A. (ed.) TheMicrobiologistandBiological DefenceResearch:Ethics,Politicsand
InternationalSecurity.Annаls of the New York Aca demy of Sci en ces, 666, 1992, pp. 9–20.

5) Wit co ver, J. SabotageatBlackTam:ImperialGermany’sSecretWarinAmerica,1914-1917. 
Al gon qu in Bo oks of Cha pel Hill, Cha pel Hill, 1989.
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и бак те ри о ло шких ме то да ра то ва ња“). Иако је за бра нио упо тре бу 
оруж ја, Же нев ски про то кол ни је спре чио њи хо во раз ви ја ње, про из-
вод њу и скла ди ште ње. До 2001. при сту пи ло му је 39 др жа ва, са 96 
зе ма ља ко је су га пот пи са ле али не и ра ти фи ко ва ле (ку ри о зум је да 
су САД то учи ни ла тек 1975.).

У пе ри о ду из ме ђу 1930. и 1940. ни јед на др жа ва ни је има ла 
та кав обим и ин тен зи тет про гра ма би о ло шког оруж ја по пут Ја па-
на. Ан га жо ва но је ви ше вој них је ди ни ца од ко јих је јед на по себ но 
по зна та: Је дин ца 731 ло ци ра на у ман џу риј ском гра ду Пинг Фа ну 
од 1932. го ди не би ла је „ла бо ра то риј ски ком плекс“ са пре ко 3000 
на уч ни ка и тех ни ча ра, 150 згра да и 5 пра те ћих кам по ва.6) Екс пе-
ри мен ти са ње са ди зен те ри јом, ко ле ром и ку гом пред ста вља ло је 
је дан део ње них за стра шу ју ћих ак тив но сти у окви ру ко јих је пре ко 
10 000 за тво ре ни ка из гу би ло жи вот (мно ги су би ли уби је ни по-
сле ин фек ци је због аутоп си је). Те сти ра ња су укљу чи ва ла и на па де 
на 11 ки не ских гра до ва рас пр ши ва њем кул ту ра ко ле ре, сал мо не ле, 
ку ге и ан трак са из ави о на, те из ба ци ва њем за ра же них бу ва (15 ми-
ли о на при ме ра ка по на па ду) за јед но са пи рин чем на ме ње ним за 
при вла че ње па цо ва ко ји су пла ни ра ни као пре но сни ци бо ле сти у 
људ ске за јед ни це. Ка да је 1941. по ред ци вил ног ста нов ни штва ко-
ле ром за ра же но и пре ко 1700 ја пан ских вој ни ка, ак тив но сти ово га 
ти па су пре ки ну те. Кра јем II свет ског ра та, у за ме ну за епи де ми о-
ло шке и бак те ри о ло шке по дат ке са ко јим су рас по ла га ли, САД-е су, 
пот пу но ци нич но, ам не сти ра ле ухап ше не ја пан ске на уч ни ке ко ји 
су уче ство ва ли у овим ужа са ва ју ћим ис тра жи ва њи ма, док је СССР 
сти гао до ин фор ма ци ја, ко ја је ка сни је ин кор по ри рао у сво је вој не 
био-про јек те, осва ја њем ком плек са Је ди ни це 731.7) Осим „ма ле“ 
ла бо ра то ри је осно ва не у Пољ ској на лич ну ини ци ја ти ву Хер ма на 
Ге рин га, због ди рек ти ве Адол фа Хи тле ра ко ја је за бра њи ва ла ис-
тра жи ва ње би о ло шког и хе миј ског оруж ја, ак тив но сти на ци стич ке 
Не мач ке на ово ме пла ну су би ле „ре ду ко ва не“: пре усред сре ђе не 
на етич ки нео прав дљи во и стра вич но про у ча ва ње па то ге не зе код 
при сил но за ра же них за тво ре ни ка кон цен тра ци о них ло го ра и раз-
вој раз ли чи тих вак ци на, не го на ства ра ње би о ло шког оруж ја.
6) Wil li ams, P. и Wal la ce, D. Unit731:Japan’sSecretBiologicalWarfareinWorldWarII. Free 

Press, New York, 1989.
7) Har ris, S. „Ja pa ne se Bi o lo gi cal War fa re Re se arch on Hu mans: a ca se study of mic ro bi o logy 

and et hics.“ у Zi lin skas R. A. (ed.) TheMicrobiologistandBiological DefenceResearch:Et-
hics,PoliticsandInternationalSecurity.Annаls of the New York Aca demy of Sci en ces, 666, 
1992, pp. 21-52.
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Ве ли ка Бри та ни ја је за по че ла свој про грам би о ло шког ра то ва-
ња 1940. у Порт Да у ну. Прак тич ни део ис тра жи ва ња су ре а ли зо ва-
на на остр ву Гру и нард у бли зи ни шкот ске оба ле деј ством кон вен-
ци о нал ним бом ба ма са спо ра ма ан трак са (до ми нант ним аспек том 
це ло куп ног ан га жма на) по ов ца ма и кра ва ма. Про грам је об у ста-
вљен 1957. го ди не и пре у сме рен на де фан зив не про јек те, а остр во 
је де кон та ми ра но тек 1986, док је си гур ним про гла ше но 1990. САД 
су сво је ис тра жи ва ње за по че ле 1942. го ди не у Форт Де три ку, где 
се про из ве ло не где око 5000 бом би са ан трак сом, а то ком Ко ре јан-
ског ра та (1950-1953) из гра ђе на су но ва по стро је ња у Пајн Бла фу 
са пу ним био-си гур но сним ме ра ма.8) USA MRIID (US Army Me di-
cal Re se arch In sti tu te for In fec ti o us Di se a ses), про грам за де фан зив-
ним пре тен зи ја ма, је по кре нут 1953. и тра је до да нас са фор мал ном 
отво ре но шћу за јав ност свих сво јих про је ка та. САД су, по сле 1954. 
го ди не, до се гле ка па ци те те за ин ду стриј ску про из вод њу не ко ли-
ко рат них био-аген са (иза зи ва че ан трак са, бру це ло зе, Q-гро зни це, 
ве не цу е лан ског коњ ског ен це фа ли ти са и тро ва ња ста фи ло кок ним 
ен те ро ток си ном Б). У тај ном и кон тро верз ном екс пе ри мен ту (пе-
ри од од 1951. до 1954. го ди не) „су ро гат би о ло шки аген си“ Ba cil lus 
sub ti lis и Ser ra tia mar ce scens су осло бо ђе ни на ис точ ној и за пад ној 
оба ли САД ка ко би по ка за ли ра њи вост аме рич ких гра до ва на на-
па де би о ло шким оруж јем (1966. је са истим ци љем Ba cil lus sub ti lis 
пу штен у њу јор шки ме тро).9) Аме рич ки пред сед ник Ри чард Ник-
сон је 1969. (де лом због јав ног при ти ска, де лом због скеп тич но-
сти та да шњег вој ног и по ли тич ког вр ха у стра те гиј ске по тен ци-
ја ле био-оруж ја) об зна нио но ву на ци о нал ну по ли ти ку би о ло шког 
ра то ва ња ко ја је под ра зу ме ва ла уни ла те рал но од у ста ја ње САД од 
упо тре бе смр то но сних би о ло шких аген са и оруж ја, те од на уч них 
ис тра жи ва ња ори јен ти са них у том прав цу.

СССР је сво ја ис тра жи ва ња на ово ме пла ну за по чео још 1929. 
го ди не, а 1973. је под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства од бра не 
осно ван Би о пре па рат, нај ве ћа (али не и је ди на) со вјет ска ор га ни-
за ци ја за про из вод њу и чу ва ње био-оруж ја, чи је је функ ци о ни са ње 
би ло за ка му фли ра но ци вил ним био-тех но ло шким ис тра жи ва њи-
ма. Пр во упо зо ре ње о ак тив но сти ма на том по љу био је ин ци дент 
у вој ним по стро је њи ма (де лу Би о пре па ра та) у Свер длов ску, да-
8) Har ris, R. и Pax man, J. A. AHigherFormofKilling: TheSecretStoryofGasandGermWar-

fare. Hill & Wang, New York, 1982.
9) Co le, L. A. CloudsofSecrecy:TheArmy’sGermWarfareTestsOverPopulatedAreas. Row-

man & Lit tle fi eld, To to wa, 1988.
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на шњи Ека те рин бург, из 1979. го ди не, ка да је при ли ком про ме не 
вен ти ла ци о них фил те ра осло бо ђен аеро сол ни облак ан трак са ко ји 
је узро ко вао смрт нај ма ње 64 осо бе. До га ђај је при кри ван на вод-
ним тро ва њем ме сом, а пра ва исти на је ис пли ва ла на по вр ши ну 
тек 1990.10) Со вјет ски про грам је об у хва тао и ин тер кон ти нен тал не 
ба ли стич ке ра ке те СС-18 са ан трак сом усме ре не на Њу јорк, Лос 
Ан ђе лес, Си јетл и Чи ка го.11) Би о пре па рат је био усме рен ка ства-
ра њу био-кул ту ра са ве ћим сте пе ном па то ге но сти и от пор но сти 
на ан ти би о ти ке, то пло ту, све тло и јо ни зи ра ју ћу ра ди ја ци ју. Мак-
си мал ни на по ри су учи ње ни да би се кре и ра ле хи ме ре (ком би но-
ва ни ор га ни зми), ка кав је хи брид из ме ђу ебо ле и ве ли ких бо ги ња, 
а Би о пре па рат је рас по ла гао и са ка па ци те ти ма за обез бе ђи ва ње 
30 то на спо ра ан трак са и пре ко 20 то на ви ру са ве ли ких бо ги ња.12) 
Ва жне ин фор ма ци је о оби му и ин тен зи те ту со вјет ског про гра ма 
би о ло шког ра то ва ња сти гле су од вр хун ских на уч ни ка др. Вла ди-
ми ра Па сеч ни ка, ко ји је еми гри рао у Ве ли ку Бри та ни ју 1989. го ди-
не, и за ме ни ка ди рек то ра Би о пре па ра та др. Кан та ња на Али бе ко ва 
(псе у до ним Кен Али бек), ко ји је еми гри рао у САД 1991. го ди не. 
Пред сед ник Ру ске Фе де ра ци је Бо рис Јељ цин је 1992. тран сфор ми-
сао Би о пре па рат у од брам бе ну ин сти ту ци ју.

Мо ра ло је, да кле, до ћи до сти ца ја не ко ли ко фак то ра да би се 
мар ги на ли зо ва на по зи ци ја би о ло шког оруж ја то ком Хлад ног ра та 
из ме сти ла на глав ну ме ђу на род но-без бед но сну по зор ни цу по чет-
ка III ми ле ни ју ма. Као пр во, то је от кри ће да су при ро да и обим 
про гра ма би о ло шког ра то ва ња сру ши ли пред ра су де о ли ми ти ра ној 
вој ној ко ри сно сти би о ло шког на о ру жа ња. Као дру го, то је гло бал-
но ши ре ње на пред не, нај че шће ци вил не, био-тех но ло ги је, ко је је 
учи ни ло да би о ло шко на о ру жа ње по ста не „ствар на до хват ру ке“. 
Као тре ће, усме ре ност терористи чкиx ор га ни за ци ја ка из на ла же њу 
аси ме трич не стра те ги ја за не у тра ли за ци ју кон вен ци о нал не вој не 
пре мо ћи зна чај но је по ве ћа ла ри зик од упо тре бе би о ло шког оруж-
ја. Ре жим ме ђу на род не кон тро ле, ов де се пре све га се ми сли на 
кон вен ци ју Ује ди ње них На ци ја ко ја је тре ба ла да за бра ни про из-
вод њу би о ло шког и ток син ског оруж ја („Bi o lo gi cal and To xin We-
a pons Con ven tion“, скра ће но BTWC, ини ци ра на од стра не Ве ли ке 
10) Me sel son, M., Gu il le min, J., Hugh-Jo nes, M., Lang mu ir, A., Po po va, I., She lo kov, A., иYam-

pol skaya, O. „The Sver dlovsk anthrax out bre ak of 1979.“ Science, 266, 1994, pp. 1202-1208.
11) Kli et mann, W. F. и Ru off, K. L. „Bi o ter ro rism: Im pli ca ti ons for the cli ni cal mic ro bi o lo gist.“ 

ClinicalMicrobiologyReview, 14, 2001, pp. 364-381.
12) Da vis, C. J. „Nuc le ar blind ness: An over vi ew of the bi o lo gi cal we a pons pro grams of the for-

mer So vi et Union and Iraq.“ EmergingInfectiousDiseases, 5, 1999, pp. 509-512.
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Бри та ни је 1969. а отворенa за пот пи си ва ње од 1972. го ди не, до-
сад је то учи ни ла 171 др жа ва, од ко јих је 155 ра ти фи ко ва ла спо-
ра зум),13) ни је ус пео да спре чи „ге о ме триј ску про гре си ју“ ње го ве 
про ли фе ра ци је. Та ква кон јунк ци ја је кул ми ни ра ла ја сно из ра же-
ном опа сно шћу од ова квог или она квог мо ду са ан га жо ва ња би о-
ло шког на о ру жа ња у вре ме ну пред на ма и на мет ну ло ур гент ност 
раз у ме ва ња кон се квен ци ње го вог ши ре ња.

БИОЛОШКИАГЕНСИКАОБИОЛОШКООРУЖЈЕ

Так си о ло шка кла си фи ка ци ја би о ло шких аген са ко ји се мо гу 
ис ко ри сти ти као оруж је ти пич но об у хва та: (1) бак те ри је (ауто ном-
не ми кро скоп ске јед но ће лиј ске ор га ни зме про ка ри от ске гра ђе код 
ко јих сре ће мо мем бра ну и ци то пла зму са ста вље ну од ри бо зо ма и 
ну кле о и да, ре про ду ку ју се ами то зом и у ве ћи ни слу ча је ва су под-
ло жни те ра пи ји са ан ти би о ти ци ма); (2) ви ру се (ул тра ми кро скоп ске 
ор га ни зме по пи та њу ре пли ци ра ња за ви сне од жи ве ће ли је до ма-
ћи на ко ју ин фи ци ра ју, са сто је се са мо од две ком по нен те- ну кле-
ин ске ки се ли не и про те ин ског омо та ча, мо гу да му ти ра ју и ни су 
под ло жни трет ма ну ан ти би о ти ци ма већ ан ти ви рал ним је ди ње њи-
ма, од ко јих је са мо не ко ли ко до ступ но, а и она има ју огра ни че ну 
упо тре бу); (3) ри ке ци је (ми кро ор га ни зме ко ји има ју ка рак те ри сти-
ке и бак те ри ја и ви ру са: као бак те ри је, рас по ла жу са ме та бо лич ким 
ен зи ми ма и ће лиј ском мем бра ном, ко ри сте ки се о ник и под ло жне 
су ши ро ком спек тру ан ти би о ти ка, док на ви ру се под се ћа ју чи ње-
ни цом да се раз ви ја ју са мо у жи вим ће ли ја ма); (4) хла ми ди је (ин-
тра ће лиј ске па ра зи те не спо соб не да ге не ри шу вла сти ти енер гет ски 
из вор, као и ри ке ци је ре спон ди ра ју мно го број ним ан ти би о ти ци ма 
и по треб на им је жи ва ће ли ја за мул ти пли ко ва ње); (5) гљи ви це (хе-
те ро троф не јед но ће лиј ске или ви ше ће лиј ске ор га ни зме код ко јих 
не су сре ће мо фо то син те зу, не ма ју хло ро фил и спо соб не су за ана-
е роб ни раз вој, ве ћи ном се хра не уги ну лом ор ган ском ма те ри јом, 
у јед ној ва ри јан ти бес пол ног раз мно жа ва ња про ду ку ју за те ма ти-
ку овог есе ја опе ра ци о нал но бит не спо ре, те ре а гу ју на ан ти-ми-
кро би јал не пре па ра те); и (6) ток си не (из у зет но отров не суп стан-
це, од ко јих мно ге има ју при мет но бр же ефек те од бој них отро ва, 
про из во де их ми кро ор га ни зми, жи во ти ње и биљ ке, а мо гу би ти и 
13) Stoc kholm In ter na ti o nal Pe a ce Re se arch In sti tu te (SI PRI) web si te „Sig na to ri es to the 

BTWC.“ [документ на Интернету], Stoc kholm In ter na ti o nal Pe a ce Re se arch In sti tu te, 
Stoc kholm [наведено 23. 06. 2008.]. До ступ но на адре си: http://www.si pri.org/con tents/
cbwar fa re/cbw_re se arch_doc/bw_doc/BW_con ven tion/bw-btwc-sig.html
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син те ти зо ва не хе миј ским пу тем, за раз ли ку од би о ло шких рат них 
аген са, они ни су ни ин фек тив не ни кон та ги о зни, а код тро ва ња се 
не мо гу тре ти ра ти ан ти би о ти ци ма- за са да по сто ји са мо не ко ли ко 
де ло твор них вак ци на).

По сто је че ти ри на чи на ка ко би о ло шки рат ни аген си мо гу 
иза зва ти бо лест (то јест: на не ти ште ту и оне спо со би ти) или уби-
ти биљ ке, жи во ти ње и љу де. Под био-те ро ри змом под ра зу ме ва мо 
на мер ну упо тре бу би о ло шких аген са за рад ма ни фе ста ци је иде о-
ло шког не за до вољ ства усме ре ног ка од ре ђе ној вла ди или по пу ла-
ци ји пре ко на па да на ци ви ле или ре сур се по ве за не са ци вил ном 
еко но ми јом (нај че шће од стра не: не-др жав них ак те ра ин спи ри са-
них ре ли ги о зним иде а ли ма, по ли тич ких гру па усме ре них ка пра-
ви ма из по ли тич ког спек тра, гру па чи ја од бра на по гле да на свет 
ин кор по ри ра „про чи шћу ју ћу“ вред ност на си ља, ра ди кал них гру па 
по све ће них не ком спе ци фич ном пи та њу, екс тре ми стич ких мре жа 
без цен трал ног ауто ри те та итд.). Био-кри ми нал се де фи ни ше као 
на мер на упо тре ба би о ло шких аген са ори јен ти са на на екс клу зив но 
ин ди ви ду ал не ци ље ве (ка кви су осве та или фи нан сиј ска ко рист). 
Ка да го во ри мо о био-ин ци ден ту он да се ми сли на не на мер но осло-
ба ђа ње не ког аген са из ла бо ра то ри је или не ког дру гог по стро је ња. 
На кра ју, тер мин би о ло шко ра то ва ње (вој на упо тре ба би о ло шких 
аген са) ука зу је на офан зив не и де фан зив не ка па ци те та спо је не са 
док три ном, обу ком и ор га ни за ци јом по треб ним за ан га жо ва ње тих 
ка па ци те та, док се по јам би о ло шко оруж је (или био-оруж је) ди-
рект но од но си на офан зив не ка па ци те те би о ло шког ра то ва ња. За 
раз ли ку од дру гих об ли ка ра то ва ња, би о ло шко ра то ва ње је рет ко 
кад прак ти ко ва но, а и при пре ме за ње га су би ле и оста ле оба ви је не 
ве ли ком тај но ви то шћу.

Под офан зив ним би о ло шким ра то ва њем под ра зу ме ва мо, да-
кле, на мер но ко ри шће ње би о ло шких аген са, ми кро ор га ни за ма 
(без об зи ра на њи хо ву при ро ду) и ток си на де ри ви ра них из њих 
(укљу чу ју ћи ин фи ци ра не ма те ри ја ле и пред ме те), за рад узро ко-
ва ња бо ле сти или смр ти код љу ди (иза зи ва ње епи де ми ја), жи во-
ти ња (иза зи ва ње епи зо о ти ја) или би ља ка (иза зи ва ње епи фи то ци-
ја), са на по ме ном да по сле ди це њи хо вог де ло ва ња (ако из у зме мо 
ток си не) за ви се од спо соб но сти да се ре про ду ку ју у на пад ну том 
чо ве ку, жи во ти њи или биљ ци. Слич но то ме, BTWC екс пли цит но 
за бра њу је про из вод њу ми кро би о ло шких или дру гих би о ло шких 
аген са, укљу чу ју ћи и ток си не, без об зи ра на њи хо во по ре кло или 
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ме тод про из вод ње, или вр сту и кван ти тет, уко ли ко не слу же за про-
фи лак тич ке, про тек тив не или дру ге ми ро љу би ве свр хе, те за бра ну 
про из вод ње оруж ја, опре ме или сред ства осми шље них за упо тре бу 
та квих аген са и ток си на у ору жа ном су ко бу или за не при ја тељ ске 
свр хе.14) Ја сно је да dif fe ren tia spe ci fi ca би о ло шког оруж ја као ин-
стру мен та ра то ва ња ле жи у чи ње ни ци да се пре те жно са сто ји од 
жи вих ор га ни за ма, пре ци зни је: до ми нант но од бак те ри ја и ви ру са 
(са до дат ком ток си на). Ова од ли ка га дис тан ци ра ка ко од кла сич-
ног на о ру жа ња, та ко и од ну кле ар ног и хе миј ског на о ру жа ња. Оно 
оне спо со бља ва или уби ја пре ко за ра зе (бо ле сти), а не пре ко фа тал-
не фи зич ке тра у ме: те ле сни ефек ти ни су од мах ви дљи ви, већ је по-
тре бан кра ћи или ду жи вре мен ски пе ри од да жр тве осе те симп то ме 
узро ко ва не па то ге ни ма.

Би о ло шко оруж је не ма ми рис, без бој но је и без у ку сно, што 
пред ста вља из ра зи ти про блем по пи та ња от кри ва ња ње го вог 
при су ства (то јест – упо тре бе или на па да), а мо же се про ши ри ти 
пре ко кон та ми ни ра не хра не, во де, дру гих за ра же них пред ме та и 
суп стан ци, те пре но сни ка (век то ра) ка кви су ин сек ти или као аеро-
сол. Нај у би тач ни ји на чин ин фи ци ра ња ве ли ке по пу ла ци је је пре ко 
ре спи ра тор ног трак та, па је ши ре ње би о ло шких аген са нај е фи ка-
сни је пре ко аеро со ло ног обла ка (аеро ге ним пу тем) са ста вље ног од 
ми кро скоп ских че сти ца ко је се мо гу уди са ти и за др жа ва ти у плу-
ћи ма. Аеро со ли ко ји су ком по но ва ни од че сти ца ве ли чи не од 1 до 
5 ми кро на има ју не ко ли ко пред но сти: (1) мо гу оста ти ду же функ-
ци о нал ни, па по ве ћа ва ју по тен ци јал ни про стор за ра зе; (2) ка да се 
уди шу, мо гу се за др жа ти ду бље у плу ћи ма; (3) код ин ха ла ци је до за 
по треб на за за ра зу је ге не рал но ни жа; и (4) ин тен зи тет ре зул ту ју-
ће бо ле сти је зна чај но ве ћи ка да је агенс ин ха ли ран и де по но ван у 
плу ћи ма.

По ред то га што су при ро да и учи нак раз ли чи тих би о ло шких 
аген са по не кад ди ја ме трал но су прот ни, сви они: (1) има ју пе ри од 
ин ку ба ци је (ми кро ор га ни зми) или ла тен ци је (ток си ни) ко ји за не ке 
ток си не из но си не ко ли ко са ти, а за не ке па то ге не се ме ри да ни-
ма или не де ља ма (ово зна чи да је ефе кат би о ло шког оруж ја од ло-
жен, па да га пра во вре ме на де тек ци ја у не ким слу ча је ви ма мо же 
14) Bi o lo gi cal and To xin We a pons Con ven tion (BTWC) web si te „Con ven tion on the Pro hi bi tion 

of the De ve lop ment, Pro duc tion and Stoc kpi ling of Bac te ri o lo gi cal (Bi o lo gi cal) and To xin 
We a pons and on The ir De struc tion.“ [документ на Интернету], De part ment of Pe a ce Stu di-
es of the Uni ver sity of Brad ford, Brad ford [наведено 13. 09. 2008.]. До ступ но на адре си: 
http://www.opbw.org/
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убла жи ти); (2) не на но се ин фра струк ту ри ци ља ног под руч ја ни ка-
кву ште ту (ве ли чи на те ри то ри је по кри ве на аеро со лом мо же би ти 
кон тро ли са на ода би ром аген са са раз ли чи тим сте пе ном тра ја ња- 
што је тај сте пен ви ши, то ће ви ше љу ди би ти за ра же но); (3) не 
ре зул ту ју бит ном кон та ми на ци јом зе мље и дру гих по вр ши на (за 
узро ко ва ње и уве ћа ње жр та ва би о ло шки аген си зах те ва ју фи зич ко 
при су ство не при ја те ља- гро па то ге на не мо же да пре жи ви ви ше од 
пар са ти). Би о ло шко на о ру жа ње ка рак те ри ше ве ли ки ди вер зи тет 
по пи та њу: (1) ин фек тив но сти (бро ју ор га ни за ма по треб них да би 
иза зва ли за ра зу); (2) ви ру лен ци је (ја чи ни за ра зе ко ју узро ку ју); и 
(3) ди се ми на ци је или пре но си во сти (ла ко ће ши ре ња са чо ве ка на 
чо ве ка). Про гра ми раз во ја био-оруж ја во ђе ни од стра не др жа ве из-
и ску ју: (1) ода бир аде кват них ор га ни за ма (па то ге на); (2) њи хо ву 
ефи ка сну и стан дар ди зо ва ну ма сов ну про дук ци ју и од го ва ра ју ће 
објек те за чу ва ње био-за ли ха; те (3) ефи ка сна ре ше ња за тех нич ки 
про цес пре тва ра ња у оруж је (са по себ ним на гла ском на на чин дис-
пер зи је). Ра пид ни раз вој био-тех но ло ги је по ка зу је да се при род-
ним би о ло шким аген си ма мо же успе шно ма ни пу ли са ти (на ни воу 
мо ди фи ко ва ња или син те ти зо ва ња ге нет ским ин жи ње рин гом, те 
не ким дру гим био-тех но ло шким по ступ ком) и да је њи хов по тен-
ци јал ни ра спон по при лич но ши рок.

За не ке се екс пер те аген си ко ји од го ва ра ју про из вод њи био-
оруж ја мо гу на ћи у из о би љу у при род ном окру же њу и ме ђу бак-
те риј ским кул ту ра ма раз ви је ним у ви со ко ин ду стри ја ли зо ва ним 
др жа ва ма, док је за дру ге њи хов из бор ја ко су жен, јер ве ћи број 
при род них об ли ка би о ло шких аген са ни су ви со ко за ра зни, па ма-
ли број оних ко ји то је су ни су ла ко до ступ ни.15) С об зи ром да је 
би о ло шки те ро ри зам ма ње зах те ван и со фи сти ци ран у од но су на 
вој ну упо тре бу би о ло шког оруж ја, обим по тен ци јал них аген са ко ји 
сто је на рас по ла га њу те ро ри сти ма је, по ред све га, из у зет но ши-
рок и раз ли чит.16) Све у све му, аген си ко ји су се лек то ва ни за раз вој 
био-оруж ја мо ра ју ис пу ња ва ти од ре ђе не зах те ве: (1) спо соб ност да 
кон стант но до во де до од ре ђе ног ефек та; (2) не зах тев ну про дук ци ју 
ма сов них раз ме ра; (3) спо соб ност да оста ну не про ме ње ни то ком 
15) Ko blentz, G. D. „Pat ho gens as We a pons.“, InternationalSecurity, 28(3), 2003, pp. 84-122. 

и Rof fey, R. „Bi o lo gi cal we a pons and po ten tial in di ca tors of of fen si ve bi o lo gi cal we a pon 
ac ti vi ti es.“ у SIPRI(StockholmInternationalPeaceResearchInstitute) 2004Yearbooк:Ar-
maments,DisarmamentandInternationalSecurity. Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2004, 
pp. 557-571.

16) Zi lin skas, R. „Ter ro rism and Bi o lo gi cal We a pons: Ine vi ta ble Al li an ce?“ PerspectivesinBio-
logyandMedicine, 34(1), 1990, pp. 44-72.
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про из вод ње, ускла ди ште ња и тран спор та; (4) ка па ци тет да бу ду 
ефи ка сно ра ши ре ни; те (5) спо соб ност да оста ну ста бил ни то ком 
са мог ши ре ња.17) Еви дент но је да раз вој и ма сов на про из вод ња би-
о ло шког оруж ја под ра зу ме ва ви со ко спе ци ја ли зо ва но зна ње (ко је 
ни је ла ко пре но си во) и чи та ву мре жу ло ги стич ког осо бља (прет-
по ста вља се да је про грам био-оруж ја бив ше СССР об у хва тао при-
бли жно 60 000 по зи ци ја, од ко јих је око 300 от па да ло на на уч ни ке, 
а да је од 70-тих. до 90-тих го ди на про шлог ве ка на ње га тро ше но 
око ми ли јар ду до ла ра го ди шње).18) 

У ве зи са тим, по тен ци јал но нај ве ћа опа сност био-те ро ри зма 
не до ла зи од изо ло ва них те ро ри ста или њи хо вих ор га ни за ци ја, 
већ од „на уч ни ка-ди си ден та“ прет ход но укљу че них у ис тра жи-
вач ки ра фи ни ра не, на уч но сти му ла тив не и од др жа ве спон зо ри-
са не на ци о нал не про гра ме био-на о ру жа ва ња или те ро ри стич ких 
ор га ни за ци ја са при сту пом ин фор ма ци ја ма та квим про јек ти ма и 
екс пе ри мен ти ма.19) Ово ди рект но су ге ри ше да офан зив ни про гра-
ми би о ло шког на о ру жа ва ња као је дан од сво јих но се ћих еле мен та 
ин кор по ри ра ју и њи хо ву за шти ту од по тен ци јал ног те ро ри стич ког 
„упли ва“, али ни ка ко не зна чи, као што је већ апо стро фи ра но, да 
је те ро ри стич ка упо тре ба био-оруж ја за бло ки ра на не зна њем или 
не мо гућ но шћу сти за ња до по треб ног зна ња (ко је се у аде кват ним 
ва ри јан та ма ре ла тив но ла ко при ба вља пре ко јав но до ступ них на-
уч них сту ди ја и пу бли ка ци ја на Ин тер не ту или у би бли о те ка ма). 
Мит о екс трем но ви со кој ин те ли ген ци ји, екс клу зив ном обра зо ва-
њу и ви ше го ди шњем ис ку ству по треб ним за раз вој, про из вод њу и 
ре а ли за ци ју био-оруж ја за те ро ри стич ке свр хе је по при лич но уз др-
ман (та ко ре ћи – „раз би јен“). Та ко се, на при мер, при руч ник за про-
на ла же ње од ре ђе них би о ло шких аген са, њи хов раз вој, пре тва ра ње 
у оруж је и, ко нач но, упо тре бу, на сло ва „Ти ха смрт“ („Si lent De ath“) 
од ауто ра под псе у до ни мом Un cle Fe ster, мо же без ика квих про бле-
ма на ћи и ку пи ти на Ин тер не ту.20)

17) Rof fey, R. „Bi o lo gi cal we a pons and po ten tial in di ca tors of of fen si ve bi o lo gi cal we a pon ac ti-
vi ti es.“, op. cit., p. 561.

18)  Ali bek, K. и Han del man, S. Biohazard.Ran dom Ho u se, New York, 1999.
19)  Rof fey, R. „Bi o lo gi cal we a pons and po ten tial in di ca tors of of fen si ve bi o lo gi cal we a pon ac-

ti vi ti es.“, op. cit., p. 563.
20)  Ama zon web si te Un cle Fe ster „Si lent De ath.“ [страница на web si te-у] Ama zon In cor-

po ra tion, Se at tle, [наведено 21. 11. 2008.]. До ступ но на адре си: http://www.ama zon.
com/Si lent-De ath-Se cond-Un cle-Fe ster/dp/0970148534/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=bo-
oks&qid=1228454711&sr=1-1
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Ефек ти би о ло шког на о ру жа ња ни су пот пу но из ве сни (њи хо ва 
пред ви дљи вост је ли ми ти ра на), јер су би о ло шки аген си и ме тод 
њи хо вог ан га жма на осе тљи ви на фак то ре окру же ња, ка кви су по-
себ не вре мен ске окол но сти и кон фи гу ра ци ја те ре на. Бак те ри је и 
ви ру се мо же инак ти ви ра ти сун че во (ул тра ви о лет но) све тло и ану-
ли ра ти њи хо ву спо соб ност да иза зо ву за ра зу. Ова осо би на, за јед-
но са ви со ком тем пе ра ту ром и не у спе шном про дук ци јом че сти ца 
ве ли чи не од 1-5 ми кро на, свр ста ва екс пло зив ну му ни ци ју као ја ко 
ло ше си стем ско ре ше ње за ши ре ње би о ло шких рат них аген са. С 
об зи ром на то да се био-оруж је, да кле, обич но ја вља у фор ми аеро-
со ла ко ји жр тве уди шу, ди стри бу ци ја обла ка ће ди рект но за ви си ти 
од спе ци фич но сти ло кал не ге о гра фи је и ме те о ро ло шких (по сред-
но кли мат ских) усло ва (ја чи не и сме ра ве тра, вла жно сти, па да ви на 
итд.). По ред то га, жи ви ор га ни зми (бак те ри је и ви ру си) се мо гу ре-
про ду ко ва ти. Ова чи ње ни ца има нај ма ње две по сле ди це по пи та њу 
би о ло шког ра то ва ња: (1) услед чи ње ни це да се бак те ри је раз ви ја ју 
уну тар жр та ва, ве о ма ни ска из ло же ност мо же узро ко ва ти ин фек-
ци ју (би о ло шка оруж ја су по тент на, па ја ко ма ла ко ли чи на мо же 
би ти ис ко ри шће на за на па де на ве ли ке ме те са сиг ни фи кант ним 
по сле ди ца ма); и (2) за по но вље ни на пад ће би ти до вољ на са мо на-
до пу на од ре ђе ном ко ли чи ном би о ло шких аген са.21) Се лек то ва ни 
аген си (спо ре) био-оруж ја, да кле, мо ра ју оста ти ста бил не у од но су 
на вре мен ске усло ве и мо ра ју пре жи ве ти про цес ши ре ња пре не го 
што до сег ну же ље ну ме ту.

Пре ма по тен ци јал ном ри зи ку, Цен тар за кон тро лу и пре ве ни-
ци ју бо ле сти (Cen ters for Di se a se Con trol and Pre ven tion, скра ће но 
CDC) из САД-а је по де лио кри тич не би о ло шке аген се по год не за 
би о ло шко ра то ва ње или био-те ро ри зам у три ка те го ри је.22) Пр ву 
ка те го ри ју ка рак те ри шу: (1) мо гућ ност ла ке ди се ми на ци је; (2) ви-
сок сте пен мор би ди те та и мор та ли те та и ин тен зив не ре пер ку си је 
на не при пре мље но здрав ство, (3) мо гућ ност иза зи ва ња оп ште па-
ни ке; и (4) спе ци јал ни за да ци и спрем ност јав них слу жби или уста-
но ва. Она об у хва та: великe богињe, ан тракс (Ba cil lus anthra cis), 
ку гу (Yer si nia pe stis), бо ту ли зам (ток син), ту ла ре ми ју (Fran ci sel la 
tu la ren sis), ебо ла гро зни цу, ла са гро зни цу, мар бур шку гро зни цу и 
21) Dan zig, R. CatastrophicBioterrorism:WhatistobeDone? Cen ter for Tec hno logy and Na-

ti o nal Se cu rity Po licy- Na ti o nal De fen se Uni ver sity, Was hing ton, 2003, p. 2.
22) Cen ters for Di se a se Con trol and Pre ven tion Addressingemerginginfectiousdiseasethreats:

apreventionstrategyfortheUnitedStates. US De part ment of He alth and Hu man Ser vi ces, 
Pu blic He alth Ser vi ce, Atlan ta, 1994.
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ар ген тин ску хе мо ра гиј ску гро зни цу. Дру гу ка те го ри ју ка рак те ри-
шу: (1) сред њи по тен ци јал ди се ми на ци је; (2) сред њи сте пен мор-
би ди те та и мор та ли те та; и (3) по себ на спрем ност ди јаг но стич ких 
ка па ци те та и здрав стве ног збри ња ва ња. Она об у хва та: Q гро зни цу 
(Co xi el la bur net ti), бру це ло зу (Bru cel la me li ten sis), са ка ги ју или ма-
ле ус (Burk hol de ria mal lei), Ве не цу е лан ски коњ ски ен це фа ли ти са, 
Ис точ ни и За пад ни коњ ски ен це фа ли ти са, ри цин (ток син), Clo stri-
di um per fri gens ток син, ста фи ло кок ни ен те ро ток син Б, те па то ге не 
ко ји се пре но се хра ном и во дом: тр бу шни ти фус (Sal mo nel la sp.), 
ди зен те ри ју (Shygel la dysen te ri ae), ен те ро ко ли тис (Esche ric hia co li 
o157:H7) и ко ле ру (Vi brio cho le rae). Тре ћа ка те го ри ја упу ћу је на 
по зна те и но ве па то ге не ко ји мо гу би ти ис ко ри шће ни као оруж је у 
бу дућ но сти и ка рак те ри шу је: (1) екс трем на при сту пач ност; (2) ла-
ка про дук ци ја и ди се ми на ци ја; и (3) по гу бан учи нак на не спре ман 
јав ни здрав стве ни си стем. Она об у хва та: жу ту гро зни цу, узроч ни ке 
ту бер ко ло зе от пор не на ле ко ве, ни пах ен це фа ли тис, хе мо ра гиј ску 
го зни цу са бу бре жним син дро мом, крим-кон го хе мо ра гиј ску гро-
зни цу, кја са нур ску шум ску бо лест, ом ску хе мо ра гиј ски гро зни цу и 
кр пељ ни ме нин го ен це фа ли тис.

ОФАНЗИВНО-ДЕФАНЗИВНЕКАРАКТЕРИСТИКЕ
БИОЛОШКОГОРУЖЈА

Без об зи ра на чи ње ни цу што се сва ко мо дер но оруж је мо же 
ан га жо ва ти и у офан зив не и де фан зив не свр хе, био-оруж је (при-
јем чљи ви је за спе ци јал не вој не ми си је, те за опе ра тив ни и стра те-
гиј ски ни во ра то ва ња, не го за так тич ке вој не за хва те) рас по ла же са 
не ко ли ко атри бу та ко ји га да ле ко ви ше ква ли фи ку ју за офан зив не 
ци ље ве: (1) би о ло шко оруж је је иле гал но, па је до ста те шко да ће 
би ти ан га жо ва но у sta tus quo стра те ги ји- не са мо да ће др жа ве ко-
је је упра жња ва ју од у ста ти од ње го вог раз во ја то ком пе ри о да ми-
ра, већ ће и то ком ра та ње го ва упо тре ба пред ста вља ти ри зик за 
гу бље ње ме ђу на род не по др шке у от по ру агре со ру (ово се, на рав-
но, не од но си на sta tus quo др жа ве ко је не оче ку ју по моћ ме ђу на-
род не за јед ни це, ка кве су, на при мер, Изра ел и Тај ван); (2) де ло-
твор ност би о ло шког на о ру жа ња по чи ва на фак то ру из не на ђе ња, а 
глав не пред но сти на па да ча су: (а) мо гућ ност се лек ци је те жи шне 
тач ке офан зи ве за ини ци јал ну бит ку, (б) при кри ве ни раз ме штај 
сна га и (в), кон се квент но, еле мент из не на ђе ња бра ни о ца;23) (3) би-
23)  Me ar she i mer, J. ConventionalDetterrence. Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, 1983, p. 26.
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о ло шко оруж је сма њу је од брам бе не спо соб но сти без де ва сти ра-
ња тран спорт не ин фра струк ту ре, гра до ва, ин ду стриј ских по стро-
је ња и при род них ре сур са; (4) па жљи вом се лек ци јом би о ло шких 
аген са (вре ме на њи хо вог тра ја ња) мо гу ће је из бе ћи кон та ми на ци ју 
од ре ђе ног под руч ја; и (5) оно омо гу ћа ва струк тур ну пе не тра ци ју 
у објек те ти па бун ке ра и дру гих утвр ђе них ме ста, те се мо же ко-
ри сти ти у при прем ној фа зи ве ћих и ши ре ко ор ди ни ра них вој них 
на па да.

Ис хо ди шно, офан зив но-де фан зив ни ба ланс је пре вас ход но 
раз ма тран кроз оп ти ку кон вен ци о нал них вој них спо соб но сти и 
те ри то ри јал ног осва ја ња.24) Да би се из бе гла има нент на огра ни че-
ност та ко по ста вље ног кон цеп та, офан зив но-де фан зив ни ба ланс 
тре ба раз ма тра ти као ме ру пред но сти на па да ча у од но су на бра-
ни о ца, ко ја мо же би ти ис ко ри шће на за осва ја ње те ри то ри је, по-
ве ћа ње при ти ска (при ну де) или за за стра ши ва ње у ци љу спре ча-
ва ња не же ље них ак тив но сти. Као што је то слу чај и са ин ва зи јом, 
при ну да и за стра ши ва ње има ју ма њи кре ди би ли тет ка да је од бра на 
ја ка. Ова про ши ре на кон цеп ци ја офан зив но-де фан зив ног ба лан са 
до пу шта ана ли зу оних вр ста ра то ва ња ко је ни су при мар но ори јен-
ти са не ка осва ја њу те ри то ри је (као што су: би о ло шко и ин фор ма-
тив но ра то ва ње, те ро ри зам и ан ти-са те лит ско оруж је). Ер го, што 
су на па да чу по треб ни ве ћи из во ри за пре ва зи ла же ње ин ве сти ци ја 
у од брам бе не сна ге, то је ве ћи дис ба ланс у ко рист бра ни о ца.25) Пој-
мо ви офан зив но и де фан зив но се, да кле, не мо ра ју ко ри сти ти да 
би ука за ли на оп шти од нос вој ног ба лан са ко ји по сто ји из ме ђу две 
др жа ве, већ и као по ка за те љи ре ла тив не ефи ка сно сти офан зив не 
тех но ло ги је би о ло шког ра то ва ња (би о ло шко оруж је) у од но су на 
де фан зив ну тех но ло ги ју би о ло шког ра то ва ња (вак ци не, на чи ни ле-
че ња и де тек ци о ни си сте ми) ко је су до ступ не од но сним др жа ва ма. 
У том кон тек сту био-оруж је из ра зи то фа во ри зу је на па да ча на не-
ко ли ко ни воа: (1) раз вој би о ло шког на о ру жа ња је ре ла тив но јед но-
ста ван; (2) еви дент на је мо гућ ност уби ја ња или оне спо со бља ва ња 
ве ли ког бро ја љу ди; (3) фак тор из не на ђе ња се вр ло ла ко по сти же; и 
(4) по сто је не из бе жне те шко ће у од бра ни од та квог на па да.

Да би се иза звао исти број ци вил них жр та ва на јед ном ква-
драт ном ки ло ме тру по треб но је ан га жо ва ти 2000$ за кон вен ци о-

24) Jer vis, R. „Co o pe ra tion Un der the Se cu rity Di lem ma.“ WorldPolitics, 30(2), 1978, p. 187.
25) Gla ser, C. L. и Ka uf mann, C. „What Is the Of fen se-De fen se Ba lan ce and Can We Me a su re 

It?“ InternationalSecurity,22(4), 1998, pp. 44-82. и Lynn-Jo nes, S. „Of fen se-De fen se The-
ory and Its Cri tics.“ SecurityStudies,4(4), 1995, pp. 660-691.
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ал но оруж је, 800$ за ну кле ар но оруж је, 600$ за хе миј ско оруж је и 
1$ за би о ло шко оруж је,26) док аде кват но спро ве де ни на пад са ма ње 
од 100 ки ло гра ма спо ра ан трак са рас пр ше них пу тем аеро со ла мо-
же иза зва ти око 3 ми ли о на жр та ва, што био-оруж ју да је тер мо ну-
кле ар ну моћ.27) То ме тре ба до да ти и чи ње ни цу да ор га ни за ци ја ти-
пич не про из вод ње би о ло шког оруж ја зах те ва апрок си ма тив но 10 
ми ли о на до ла ра (ма ње ин ста ла ци је мо гу би ти ре а ли зо ва ни и за 6 
пу та ма њи из нос), на су прот тро шко ва од нај ма ње 50 ми ли о на до-
ла ра по треб них за про из вод њу вак ци на.28) Због та кве ком би на ци је 
ре ла тив но ни ских тро шко ва про из вод ње и спо соб но сти да за ра зи 
ве ли ки број љу ди на ши ро ком под руч ју, би о ло шко оруж је је до-
би ло име „атом ска бом ба си ро ма шних“.29) Kреирање офан зив них 
би о ло шких ка па ци те та је да ле ко јеф ти ни је у од но су на де фан зив-
ни пан дан услед: (1) оби ма по тен ци јал них аген са до ступ них на па-
да чу; (2) те шко ћа у де тер ми ни са њу аген са ко ји је пред мет прет ње; 
(3) ду жи не вре ме на по треб не за раз вој ле ко ва ка да је агенс но си оц 
прет ње иден ти фи ко ван; (4) те шко ћа по ве за них са пра во вре ме ним 
де тек то ва њем би о ло шког на па да, ко ји би ре зул то вао аде кват ним 
на чи ном ле че ња; и (5) не до стат ком ефи ка сног на чи на ле че ња за 
мно ге аген се.30) Би о ло шко оруж је ка рак те ри ше из у зет на ди вер зи-
фи ко ва ност, па, ипак, иако по сто ји на сто ти не за ра за ко је мо гу има-
ти озбиљ не по сле ди це на људ ско здра вље, са мо огра ни че ни број 
њих има ју фи зич ке и би о ло шке ка рак те ри сти ке по треб не за ди мен-
зи ју ма сов ног уни ште ња би о ло шким оруж јем. Ка рак те ри сти ке би-
о ло шког аген са ко је ути чу на ње го ву по тен ци јал ну упо тре бу као 
оруж ја укљу чу ју: (1) ла ко ћу про из вод ње; (2) стaбилност при ли ком 
26) Re port of the Sec re tary Ge ne ral ChemicalandBacteriological(Biological)Weaponandthe

EffectofTheirPossibleUse. Uni ted Na tion, Ge ne va, 1969, p. 40.; и Fe de ra tion of Ame ri can 
Sci en tists web si te, NA TO (North Atlan tic Tre aty Or ga ni za tion) „NA TO hand bo ok on the 
me di cal aspects of NBC de fen si ve ope ra ti ons. Part II-Bi o lo gi cal.“ AMedP-6(B). [документ 
на Интернету], Was hing ton, D.C., 1996. [наведено 11. 07. 2008.]. До ступ но на адре си: 
http://www.fas.org/nu ke/gu i de/usa/doc tri ne/dod/fm8-9/toc.htm

27) Fet ter, S. „Bal li stic Mis si les and We a pons of Mass De struc tion: What is the Thre at? What 
sho uld be do ne?“ InternationalSecurity, 16(1), 1991, pp. 5-42.; и Stern, Ј. TheUltimateTer-
rorists. Har vard Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1999, p. 4.

28) U.S.A. Con gress, Of fi ce of Tec hno logy As ses sment TechnologiesUnderlyingWeaponsof
MassDestruction.Go ver nmnet Prin ting Of fi ce, Was hing ton, 1993, p. 86.

29) Ca rus, S. W. ThePoorMan’sAtomicBomb?BiologicalWeaponsintheMiddleEast. Po licy 
Pa pers 23, The Was hing ton In sti tu te for Ne ar East Po licy, Was hing ton, 1991.; Mayer, T. N. 
„The Bi o lo gi cal We a pon: A Po or Na tion’s We a pon of Mass De struc tion.“ у Schne i der, B. R. 
и Grin ter, L. E. (eds.) BattlefieldoftheFuture:21stCenturyWarfareIssues. Air Uni ver sity 
Press, Max well Air Ba se, 1995, pp. 205-225.; и Li ving sto ne, N. C. и Do u glas, J. D. CBW:
ThePoorMans’sAtomicBomb. In sti tu te for Fo re ign Po licy Analysis, Cam brid ge, 1984.

30) Mil ler, J., En gel berg, S. и Broad, W. Germs:BiologicalWeaponsandAmerica’sSecretWar.
Si mon & Schu ster, New York, 2001.
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скла ди ште ња и тран спор та; (3) ла ко ћу ди се ми на ци је; (4) ин фек-
тив ност; и (5) вируленцијa.

Де фан зив но би о ло шко оруж је укљу чу је ме ре пре вен ци је, 
убла жа ва ња или огра ни ча ва ња, те ме ди цин ског трет ма на по сле ди-
ца на па да би о ло шким оруж јем.31) Још јед на је дин стве ност би о ло-
шког оруж ја је сте и упо тре ба вак ци на (или иму но ло шких пре па ра-
та) као по тен ци јал не за шти те вој ни ка и ци ви ла мно го пре на па да. 
Иако су вак ци не ге не рал но озна че не као нај е фи ка сни ја фор ма од-
бра на од би о ло шког на па да, вак ци ни са ње има не ко ли ко не до ста-
та ка. Да би вак ци не би ле пот пу но ефи ка сне, пла ни ра ње од бра не 
мо ра да ис пу ни не ко ли ко усло ва: (1) иден ти фи ко ва ње по пу ла ци је 
ко ја је из ло же на ри зи ку на па да; (2) по зна ва ње аген са ко ји је пред-
мет прет ње; (3) до ступ ност аде кват не вак ци не; и (4) вре ме ко је 
је по треб но да би се пре на па да из вр ши ло вак ци ни са ње.32) По ред 
све га, вак ци не ни су де ло твор не уко ли ко по сто ји из ло же ност ве-
ли кој до зи ми кро ор га ни за ма или ако се ра ди о ге нет ски мо ди фи-
ко ва ним аген си ма. Фи зич ка од бра на под ра зу ме ва лич на за штит на 
сред ства, по пут гас ма ске, и ко лек тив не за штит не си сте ме ин ста-
ли ра не у окло пље на во зи ла или згра де ко ји фил те ри шу ва здух и 
та ко спре ча ва ју ула зак аеро сол ног обла ка. По сле са мог би о ло шког 
ата ка, ан ти би о ти ци мо гу да ре ду ку ју мор би ди тет и мор та ли тет 
код не ких бак те ри ји ских и ри ке циј ских аген са ако се промпт но 
ре а гу је по сле ин фек ци је. На су прот то ме, по сто ји са мо не ко ли ко 
ефи ка сних ме ди цин ских трет ма на ви ру сних ин фек ци ја (из у зе так 
су ве ли ке бо ги ње код ко јих вак ци на де лу је и че ти ри да на на кон 
за ра зе).33) Ја сно је да учи нак ме ди цин ског ан га жма на за ви си од ње-
го ве пра во вре ме но сти, то јест од си сте ма упо зо ре ња по ве за ног са 
де тек ци о ним уре ђа ји ма и функ ци о ни са њем слу жбе јав не за шти те 
здра вља. Чи ње ни ца је да си сте ми то га ран га још увек не рас по-
ла жу са бр зим, тач ним и по у зда ним де тек ци о ним, те иден ти фи-
ка ци о ним спо соб но сти ма ши ро ког спек тра, ко је би мо би ли зо ва ле 
аде кват не ме ди цин ски и фар ма це ут ски сна ге за спа ша ва ње ве ћег 
31) We i ner, S. L. „Bi o lo gi cal War fa re De fen se.“ у Zi lin skas, R. А. (ed.) BiologicalWarfare:Mo-

dernOffenseandDefense. Lynne Re in ner, Bo ul der, 2000, pp. 119-129.
32) Par ker, D. T., Gal lo way D. O. и Spen dlo ve J. C. DefenseAgainstBiologicalAttack:AGene-

ralAssessment. US Army Dug way Pro ving Gro und, Dug way, 1975, p. XI II
33) Hen der son, D.A. et al. „Small pox as a Bi o lo gi cal We a pon: Me di cal and Pu blic Ma na ge-

ment.“ Journal of the American Medical Association [архива на Интернету]. 281(22), 
1999. [наведено 18. 08. 2008.]. До ступ но на: http://ja ma.ama-assn.org/cgi/con tent/
full/281/22/2127
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бро ја жи во та.34) По себ но је зах тев но ре ги стро ва ти би о ло шке аген-
се ко ји ма су ге нет ским ин жи ње рин гом ин тен ци о нал но про ме ње не 
ба зич не ка рак те ри сти ке. Апо стро фи рај мо и чи ње ни цу да у би о ло-
шком ра то ва њу на па дач има и пред ност кра ћег вре ме на по треб ног 
за раз вој офан зив ног оруж ја у од но су на раз вој вак ци на, као и да 
раз вој офан зив ног оруж ја обич но по вла чи за со бом и раз вој ње го ве 
де фан зив ног пан да на.35)

Иако за не ке ис тра жи ва че из не на ђе ње слу жи да би мул ти-
пли ко ва ло сна гу на па да ча са кон вен ци о нал ним оруж јем, оно има 
кру ци јал ну ме сто у ана ли зи успе шно сти би о ло шког оруж ја.36) Ре-
ка пи ту ли рај мо до сад из не то: (1) бра ни лац ће го то во увек има ти 
про бле ма са пред ви ђа њи ма ори јен ти са ним ка вр сти не при ја тељ-
ског аген са и по пу ла ци ји ко ја пред ста вља по тен ци јал ну ме ту; (2) 
тај ни про гра ми офан зив ног би о ло шког ра то ва ња ег зи сти ра ју да би 
из не на ди ли про тив ни ка са но вим вој ним ка па ци те ти ма ре а ли зо-
ва ним пре ко: (а) ду ал но во ђе них ис тра жи ва ња у био-тех но ло ги ји, 
(б) ма лих по стро је ња по треб них за про из вод њу зна чај не ко ли чи не 
би о ло шких аген са и (в) не мо гућ но сти ла ког от кри ва ња уни фи ку-
ју ћих ори јен ти ра та квих про гра ма; (3) би о ло шко оруж је је та ко ђе 
по год но за тај не опе ра ци је, јер ма ла ко ли чи на аген са омо гу ћа ва 
на пад, а мо гу ће је и фор ми ра ти аеро сол ни облак на по при лич ној 
уда ље но сти од ци ља ног под руч ја; (4) би о ло шки аеро со ли су не-
до ступ ни људ ским чу ли ма, те по сто је озбиљ ни про бле ми њи хо ве 
де тек ци је и са спе ци ја ли зо ва ним сен зо ри ма; (5) од ло же ни по че так 
за ра зе узро ко ва не би о ло шким аген си ма и не спе ци фич на при ро да 
ра них симп то ма (про дро ма) ве ћи не аген са ка му фли ра ће њи хо ву 
ар те фи ци јел ност (ин тен ци о нал ност) и учи ни ти да на пад не на и ђе 
на при пре мље ног не при ја те ља. При то ме, са ма спо зна ја о мо гућ-
но сти на па да би ло шким на о ру жа њем мо же про у зро ко ва ти па ни ку.

СТРАТЕШКЕКОНСЕКВЕНЦЕБИОЛОШКОГОРУЖЈА

У скла ду са офан зив но-де фан зив ном те о ри јом, вој ни ка па ци-
те ти ко ји агре си ју чи не лак шом (и ко ји се те шко дис тан ци ра ју од 
34) Hof fman, R. E. и Nor ton, J. E. „Les sons Le ar ned from a Full-Sca le Bi o ter ro rism Exer ci se.“ 

EmergingInfectiousDiseases, 6(6) 2000. pp. 652-653. и Smart, J. K. HistoryofChemical
andBiologicalDetectors,AlarmsandWarningSystems.US Army Sol di er and Bi o lo gi cal 
Che mi cal Com mand, Aber deen, 2000.

35) Das hi ell, T. R. „The Need for a De fen si ve Bi o lo gi cal Re se arch Pro gram.“ PoliticsandLife
Science:SpecialIssue,BiotechnologyandInternationalConflict, 9(1), 1990, pp. 85-92.

36) Betts, R. SupriseAttack:LessonsforDefensePlanning. Bro o kings In si tu tion, Was hing ton, 
1981, p. 5.
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де фан зив них ка па ци те та) нај ве ро ват ни је ре зул ту ју ра то ви ма, кри-
зом или тр ком у на о ру жа ва њу.37) Уну тар та кве кон цеп ту ал не по-
став ке по сто је два ни воа ана ли зе: (1) так тич ки; и (2) стра те гиј ски. 
На так тич ком ни воу ана ли зе те жи ште је ста вље но на ко ли зу ју на о-
ру жа не си ле на бој ном по љу и вој не ре зул та те, а на стра те гиј ском 
ни воу пред мет ин те ре со ва ња су по ли тич ке кал ку ла ци је, од лу ке и 
учин ци. У сфе ри кон вен ци о нал ног на о ру жа ња ови ре зул та ти су у 
осно ви исти: вој на моћ ко ја на па да чу обез бе ђу је зна чај ну так тич-
ку пред ност про мо ви ше и агре сив но по на ша ње на стра те гиј ском 
ни воу и ре зул ту је ра то ви ма, кри за ма или тр ком у на о ру жа њу. Ка да 
до ми ни ра ју офан зив ни аспек ти и ка да ни је мо гу ће на пра ви ти ја сну 
ди стинк ци ју из ме ђу офан зив них и де фан зив них ка па ци те та, чак ће 
и др жа ве са sta tus quo опре де ље њем би ти при ну ђе не да се по на ша-
ју агре сив но.

По ред то га што је ре во лу ци о ни са ло вој ну и по ли тич ку сфе ру 
чи не ћи по бе ду не мо гу ћом, уво ђе ње у игру ну кле ар ног на о ру жа-
ња је не по врат но по ки да ло ве зу из ме ђу так тич ког и стра те гиј ског 
ни воа.38) На так тич ком ни воу, рас по ла га ње са ну кле ар ним на о ру-
жа њем обез бе ђу је на па да чу у исто ри ји не за бе ле же ну пред ност. 
Ну кле ар но на о ру жа ње је из у зет но ра зор но и не по сто ји аде ква тан 
од брам бе ни на чин да се ње гов де струк тив ни по тен ци јал сма њи. 
По сто ја ње до бро утвр ђе них, мо бил них и ба ли стич ких про јек ти-
ла ло ци ра них на бро до ви ма и под мор ни ца ма омо гу ћа ва др жа ва-
ма ко је са њи ма рас по ла жу да оси гу ра ју и уз врат ни уда рац, да на-
не су јед на ку ште ту не при ја те љу чак иако су пр ве на пад ну те. На 
стрaтегијском ни воу, мо гућ ност уза јам ног ну кле ар ног ра за ра ња 
про ду ко ва ло је уз др жа ва ње и ста бил ност, због стра ха од кон фрон-
та ци је ко ја би мо гла да еска ли ра у ну кле ар ни рат.39) Ер го, ну кле-
ар не сна ге мо гу да пред ста вља ју фак тор ко ји спре ча ва „ве ли ки“ 
рат, то јест да бу ду чи ни оц екви ва лен тан фор си ра њу од бра не.40) С 
об зи ром да ефе кат за стра ши ва ња ну кле ар ног на о ру жа ња за ви си 
од ње го ве спо соб но сти да за да не на док на дљи ву ште ту су пар ни ку, 
оруж ја ко ја ре ду ку ју ре та ли а ци о не спо соб но сти не при ја те ља пре-
ко усме ре но сти на ње го ву ну кле ар ну сна гу су офан зив на и сла бе 
37) Jer vis, R. „Co o pe ra tion Un der the Se cu rity Di lem ma.“, op. cit., pp. 167-214.; Gla ser, C. L. и 

Ka uf mann, C. „What is the Of fen se-De fen se Ba lan ce and Can We Me a su re It?“ International
Security, 22(4), 1998, pp. 44-82.; и Van Eve ra, S. CausesofWar:PowerandRootsofConflit.
Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, 1999.

38)  Jer vis, R. TheMeaningoftheNuclearRevolution.Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, 1989.
39)  Jer vis, R. „Co o pe ra tion Un der the Se cu rity Di lem ma.“, op. cit., p. 206.
40)  Ibi dem, p. 198.
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сте пен екла тант не опа сно сти. Исто та ко, оруж ја усме ре на на гра-
до ве и еко ном ске ме те ко ја не пре те ре та ли а ци о ним кап ци те ти ма 
дру ге стра не ин тен зи фи ку ју за стра ши ва ње. Ис па да да се ба зич но 
на че ло „ну кле ар не без бед но сне ло ги ке“ мо же из ра зи ти ста вом да 
је на пад од бра на, а од бра на на пад.41) Ди фе рен ци ја ци ја из ме ђу стра-
те гиј ског ста ту са ну кле ар ног и кон вен ци о нал ног оруж ја је ко ри сна 
и за ло ци ра ње стра те гиј ских ка рак те ри сти ка би о ло шког ра то ва ња.

Ну кле ар не сна ге, да кле, има ју че ти ри ка рак те ри сти-
ке ко је омо гу ћа ва ју др жа ви да се на њих осло ни у сми слу 
на но ше ња сиг ни фи кант не ште те уз врат ним удар цем: (1) ну-
кле ар но оруж је има из у зе тан де струк тив ни по тен ци јал; (2) 
де струк тив на при ро да ну кле ар ног оруж ја је пред ви дљи ва и 
по у зда на; (3) од бра на про тив ну кле ар них про јек ти ла је или 
не мо гу ћа или екс трем но не раз ви је на; и (4) ре ла тив но је не-
про бле ма тич на из град ња утвр ђе них и мо бил них ну кле ар них 
лан сир них си сте ма.42) Да би ло ги ка за стра ши ва ња мо гла да 
бу де упо тре бљи ва по треб но је: (1) да ак те ри мо гу би ти за-
стра ше ни: (а) да су сен зи би ли зо ва ни за по тен ци јал не ште те 
и гу бит ке, (б) да осва ја ње ма ње вред ну ју од не за ви сно сти и 
да (в) ја сно пер ци пи ра ју ин те ре се и ка па ци те те дру ге стра-
не (уко ли ко се не при хва те ови усло ви, не мо ра ну жно до-
ћи до за стра ши ва ња ре та ли ја ци јом, па др жа ве мо гу усво ји ти 
пре вен тив не стра те ги је про тив ак те ра ко ји је до жи вљен као 
ини ци ја тор не из бе жног су ко ба); и (2) да онај ко бу де пр ви на-
пад нут мо же по у зда но иден ти фи ко ва ти на па да ча и да сам на-
па дач то зна (овај услов мо же би ти осла бљен чи ње ни цом да 
све ви ше др жа ва и те ро ри стич ких гру па раз ви ја тај не про гра-
ма ну кле ар ног на о ру жа ва ња).43) Стра те гиј ско за стра ши ва ње 
има две ре ле вант не по ли тич ке и вој не им пли ка ци је: (1) ме ђу-
соб на ра њи вост по пи та њу де ва ста ци је де лу је као обо стра ни 
ре стрик тив ни фак тор, па се сма њу је ка ко број и ин тен зи тет 
кри за у ве зи ви тал них ин те ре са, та ко и из гле ди за рат;44) и 
(2) др жав ни ар се нал ну кле ар ног на о ру жа ња ће чи ни ти оно-
ли ко је ди ни ца ко ли ко је до вољ но да се ма ни фе сту је оп ци ја 
41) Schel ling, T. C. ArmsandInfluence. Yale Uni ver sity Press, New Ha ven, 1966, p. 178.
42) Men del ba um, M. TheNuclearRevolution: InternationalPoliticsBefore

andAfterHiroshima. Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1981.
43) Van Eve ra, S. CausesofWar:PowerandRootsofConflit.op. cit., pp. 247-249.
44) Gad dis, J. L. „The Long Pe a ce: Ele ments of Sta bi lity in Post war In te na ti o nal System.“ Inter-

nationalSecurity,10(4), 1986, pp. 99-142. и Me ar shi e mer, J. „Back to the Fu tu re: In sta bi lity 
in Euro pe Af ter Cold War.“InternationalSecurity, 15(1), 1990, pp. 5-56.
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на но ше ња не на док на дљи ве ште те уз врат ног удар ца (ја сно је 
да ње гов ка па ци те ти др жа ве мо гу да се из ме ре у ап со лут ном 
из но су).45)

Би о ло шко оруж је де ли два свој ства са ну клер ним оруж јем: (1) 
оба оруж ја су спо соб на да про ду ку ју из у зет но ве ли ки број жр та ва; 
и (2) оба оруж ја мо гу да ко ри сте исте си сте ме за на пад на не при-
ја те ља (од стра те шких бом бар де ра до ин тер кон ти не тал них ба ли-
стич ких про јек ти ла). Ме ђу тим, би о ло шко оруж је се и раз ли ку је од 
ну кле ар ног оруж ја на два ре ле вант на на чи на: (1) ње го ве ефек те 
обе ле жа ва ви сок сте пен про мен љи во сти и не си гур но сти: (а) има 
од ло же но де ло ва ње, (б) по сто је те шко ће са пред ви ђа њем ње го вог 
учин ка, (в) за ви сно је од окру же ња (ло кал не ге о граф ске кон фи гу-
ра ци је) и ме те о ро ло шких усло ва (прав ца и бр зи не ве тра, вла жно-
сти, ат мос фер ске ста бил но сти и ул тра ви о лет ног зра че ња), те (г) 
ка рак те ри ше га не до ста так опе ра ци о нал ног ис ку ства; и (2) еви-
дент на је до ступ ност од бра не од по тен ци јал них по сле ди ца ње го-
ве рат не или те ро ри стич ке екс пла о та ци је. По ред то га, био-оруж је 
чи ни да још два бит на усло ва ну жна за стра те гиј ско за стра ши ва ње 
бу ду ма ње ве ро ват ни.

Као пр во, ње го ва ши ро ка при сту пач ност (на уч на отво ре ност и 
ду ал на при ро да био-тех но ло шког зна ња на ре ла ци ји ци вил на-вој на 
упо тре ба) и ре ла тив но ни ски тро шко ви про из вод ње ре зул ту ју мо-
гућ но шћу раз во ја ово га оруж ја од мно го број них и „ша ре но ли ких“ 
(др жав них и не др жав них) ак те ра, што ни је слу чај са ну кле ар ним 
на о ру жа њем. Спе ку ли ше се да да нас пре ко 100 др жа ва има ка па-
ци те те за раз вој би о ло шког оруж ја.46) Ли ста др жа ва са по твр ђе ним 
про гра ми ма би о ло шког ра то ва ња по сле II свет ског ра та укљу чу је: 
Ве ли ку Бри та ни ју (про гла си ла од у ста ја ње 1957.), САД (про гла си-
ла од у ста ја ње 1969.), Фран цу ску (за по че ла про грам 1939. го ди не, 
про гла си ла од у ста ја ње 1970.), Ру си ју, Иран, Ирак, Се вер ну Ко ре ју, 
Ју жну Афри ку (про гла си ла од у ста ја ње 1993.), Ли би ју и Па ки стан, 
док се за Ки ну, Тај ван, Изра ел, Ви јет нам, Ју жну Ко ре ју, Ку бу, Еги-
пат, Ла ос, Бу гар ску, Ин ди ју, Су дан, Ка зах стан и Си ри ју прет по-
ста вља да су, у нај ма њу ру ку, ре а ли зо ва ли ба зич на ис тра жи ва ња 
по ве за на са би о ло шким ра то ва њем.47) Као дру го, због то га што се 
45)  Van Eve ra, S. CausesofWar:PowerandRootsofConflit.op. cit., pp. 244-245.
46)  U.S.A. Con gress, Of fi ce of Tec hno logy As ses sment TechnologiesUnderlyingWeaponsof

MassDestruction, op. cit., p. 85.
47)  Tuc ker, J. B. „Mo ti va ti ons For and Aga inst Pro li fe ra tion: The Ca se of the Mid dle East.“ у 

Zi lin skas, R. A. (ed.) BiologicalWarfare:ModernOffenseandDefense. Lynne Ri en ner Pu-
blis hers, Bo ul der, 1999, pp. 27-52.
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мо же раз ви ти и по ста ви ти у тај но сти без ин фор ма ци ја пу тем ко јих 
се мо гу от кри ти по чи ни о ци или на па да чи, био-оруж је је по год но 
за ано ним ну упо тре бу. Ер го, ак те ре ко ји ве ру ју да мо гу оста ти не-
по зна ти је те же за стра ши ти, јер прет њу ре та ли ја ци је не схва та ју 
до вољ но озбиљ но, као што је и те же ло ци ра ти крив ца због не сум-
њи во ве ли ког бро ја по тен ци јал них из вр ши о ца. Овај об лик ано ним-
но сти мо же би ти мак си мал но ис ко ри шћен за ка та ли тич ки рат: рат 
из ме ђу две др жа ве ко ји тај но иза зи ва тре ћа стра на.48)

Ма да по сле ди це ну кле ар ног или би о ло шког на па да мо гу би ти 
под јед на ко ка та кли змич не, свој ства ових оруж ја су до вољ но раз ли-
чи та да про ду ку ју раз ли чи те по ли тич ке по сле ди це. Др жав на без-
бед ност ће у по гле ду био-оруж ја за ви си ти од офан зив но-де фан зив-
ног ба лан са по ве за ног са би о ло шким ра то ва њем и од ре ла тив них 
спо соб но сти. За раз ли ку од ну кле ар ног на о ру жа ња ко је др жа ви 
мо же при ба ви ти ап со лут ну без бед ност, би о ло шко оруж је не оства-
ру је исти сте пен си гур но сти. Ге нет ски ин жи ње ринг мо же има ти 
ре ле ван тан ути цај на офан зив не и де фан зив не ди мен зи је би о ло-
шког ра то ва ња, али ње гов си стем ски ути цај још увек ни је до вољ но 
по знат. Иако офан зив но би о ло шко оруж је мо же од не ти пре ва гу над 
де фан зив ном стра ном, тај ба ланс ће увек би ти не ста тич не, ди на-
мич не при ро де и обе ле жен ре ла тив ним ин ди ка то ри ма. Са о бра зно 
то ме, др жа ве ће би ти „гур ну те“ у пер ма нент но так ми че ње са сво-
јим не при ја те љи ма за рад по твр ђи ва ња су пер и ор но сти сво га био-
оруж ја и/или сво је би о ло шке од бра не у сме ру оства ри ва ња „пу не“ 
без бед но сти. Ком пе ти тив на ис тра жи ва ња нео п ход на за одр жа ва ње 
др жав ног по ве ре ња у вла сти те по тен ци ја ле за офан зив но или де-
фан зив но би о ло шко ра то ва ње и не до ста так ин фор ма ци ја о ак тив-
но сти ма опо зит не стра не мо гу до ве сти до по гре шно за сно ва ног 
оп ти ми зма, што, опет, мо же усло ви ти по гре шне про це не по ве за не 
са ре ла тив ним спо соб но сти ма и до ве сти до тр ке у на о ру жа њу, кри-
зе или ра то ва. По ред то га, уве ћа ње би о ло шког на о ру жа ња мо же ре-
зул то ва ти и при хва та њем пре вен тив них стра те ги ја од стра не sta tus 
quo др жа ва за рад по ни шта ва ња по тен ци јал не опа сно сти од стра не 
ак те ра ко ји рас по ла жу са би о ло шким оруж јем. Ве ћа или ма ња ве-
ро ват но ћа та квог ста ња, да кле, мо же ис фор си ра ти раз вој пла но ва 
и ка па ци те та sta tus quo др жа ва усмер них ка пре вен тив ном вој ном 
не у тра ли зо ва њу та квих ак те ра или ану ли ра њу њи хо вих спо соб но-
сти пре не го што по тен ци јал ни на пад бу де оства рен. Др жа ве ко је 

48) Schel ling, T. C. и Hal pe rin, M. Strategy andArmsControl. Per ga mon Press, New York, 
1985, p. 14.
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се осла ња ју на би о ло шко оруж је као еле мент за стра ши ва ња ове 
ак тив но сти мо гу пер ци пи ра ти као прет њу чак и ако ни су усме ре не 
ка њи ма. Ис ход стра те шке кон јунк ци је ово га ран га ка рак те ри ше 
ин тен зи фи ка ци ја офан зив них и де фан зив них фак то ра и тре ти ра ње 
без бед но сти пре ко ре ла тив них по ка за те ља.

Као што је већ по ка за но, без об зи ра на чи ње ни цу да би о ло шко 
ра то ва ње фа во ри зу је на па да ча, од бра на од би о ло шког оруж ја је до-
ступ на и мо же зна чај но да ре ду ку је ште ту од би о ло шког на па да. Ис-
па да та ко да је мо гућ ност од бра не од би о ло шког оруж ја ди рект но 
про пор ци о нал на фак то ру из не на ђе ња, а из не на ђе ње про из и ла зи из 
тај но ви то сти по ве за не са по сто ја њем (про из вод њом), раз во јем или 
ко ли чи ном и вр стом би о ло шког оруж ја. Ер го, сма њу је се спо соб-
ност др жа ве да де кла ри ше прет њу са пу ним кре ди би ли те том или 
да ми ни ма ли зу је по гре шне про ра чу не и иcкривљену пер цеп ци ју у 
ве зи са би о ло шким оруж јем и ра то ва њем.49) У том кон тек сту, без 
об зи ра да ли се др жа ва опре де ли за стра те ги ју за стра ши ва ња пре ко 
упо зо ра ва ња или стра те ги ју за стра ши ва ња пре ко ка жња ва ња, обе 
стра те ги је ће има ти про јек то ва ни ефе кат на по тен ци јал не не при-
ја те ље са мо ако су ка па ци те ти за при ме ну стра те ги је по зна ти.50) 
Све у све му, тај но оруж је је од ма ле ко ри сти ка да је за стра ши ва ње 
у пи та њу. Осим то га, тај но ви тост на ко јој се за сни ва стра те шко 
за стра ши ва ње мо же би ти по при лич но ри скант на: уко ли ко се до ђе 
до ре ле вант них оба ве штај них по да та ка це ло куп ни кон цепт про-
па да, јер је мо гу ће би ти „ко рак ис пред“- пред у зе ти све по треб не 
ме ре ко је ће убла жи по тен ци јал ни на пад.51) Сход но то ме, еле мент 
из не на ђе ња у сми слу ак те ра, аген са, вре ме на и ци ља на па да је од 
есен ци јал не ва жно сти за упо тре бу би о ло шког оруж ја. Си мул та но, 
тај но ви тост у би о ло шком ра то ва њу: (1) оте жа ва ди фе рен ци ја ци ју 
из ме ђу офан зив них и де фан зив них би о ло шких про гра ма; (2) ком-
пли ку је ди фи рен ци ја ци ју из ме ђу вој них и ци вил них ис тра жи ва ња; 
(3) спре ча ва кон тро ли на о ру жа ва ња; (4) на ру ша ва про цес до но ше-
ња од лу ка; и (5) по ве ћа ва сум ње и про це не ори јен ти са не ка нај го-
рем мо гу ћем сце на ри ју.

Ва жан фак тор ко ји ути че на ин тен зи тет без бед но сне ком пе ти-
ци је ме ђу др жа ва ма је раз ли ко ва ње из ме ђу офан зив них и де фан-
зив них ка па ци те та. Ако на о ру жа ње ко је шти ти др жа ву отва ра про-
49)  Ibi dem, p. 69.
50)  Schel ling, T. C. ArmsandInfluence, op. cit., pp. 78-80.
51)  Schel ling, T. C. и Hal pe rin, M. StrategyandArmsControl, op. cit., p. 37.
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стор и за на пад, вр ло ла ко се мо же де си ти и да по ступ ци sta tus quo 
др жа ва ори јен ти са ни ка вла сти тој си гур но сти бу ду ока рак те ри са-
ни као опа сност.52) Без об зи ра на чи ње ни цу да је због мул ти функ-
ци о нал не при ро де мо дер них си сте ма та ди стинк ци ја оте жа на, она 
оста је ва жан кон цеп ту ал ни мо ме нат, за то што пред ста вља услов 
деј ство ва ња без бед но сне ди ле ме. Да кле, на о ру жа ва ње јед не др жа-
ве, чак и кад је обе ле же но са мо од брам бе ним аспи ра ци ја ма, мо-
же за пла ши ти дру ге др жа ве, ко је то мо гу до жи ве ти као прет њу по 
вла сти ту без бед ност и пред у зе ти ре ци проч не ме ре у трет ма ну вла-
сти те вој не си ле. У том сми слу, не мо гућ ност по вла че ња стрикт не 
гра ни це из ме ђу офан зив них и де фан зив них про гра ма би о ло шког 
ра то ва ња мо же има ти не га тив не стра те шке им пли ка ци је: др жа ве 
не ће има ти по ве ре ња у про кла мо ва не на ме ре дру гих др жа ва, те ће 
се у сво јим ста во ви ма осла ња ти на вла сти те про це не ко је мо гу од-
ве сти у из у зет но оштре, па чак и екс трем не, ре ак ци је.

Ду ал на при ро да био-тех но ло ги је се огле да у то ме што мо же 
би ти при ме ње на ка ко у ци вил ном до ме ну (на при мер: ме ди цин ска, 
фар ма це ут ска, ин ду стриј ска или ко мер ци јал на ис тра жи ва ња) та ко 
и у вој ном до ме ну. Ако из у зме мо рат ни тех но ло шки аспект (му-
ни ци ју), сви ма те ри ја ли и опре ма по треб ни за ис тра жи ва ње, раз-
вој и про дук ци ју би о ло шког оруж ја су ши ро ко рас про стра ње ни и 
у ци вил ној ин ду стри ји. Ово отва ра про стор да се раз вој би о ло шког 
оруж ја ка му фли ра ак тив но сти ма ле ги тим них ци вил них на уч них 
ин сти ту та. Чак и да је све тран спа рент но по пи та њу јав но сти и де-
кла ра тив не окре ну то сти де фан зив ним про гра ми ма би о ло шког ра-
то ва ња, за то што се ко ри сти иста опре ма, ма те ри ја ли, тех но ло ги је, 
ко ли чи на аген са и ге не ри ше слич на вр ста зна ња, њи хо ва про це на 
се ком пли ку је ну жном бли ско шћу ис тра жи ва ња, раз во ја, про дук-
ци је и те сти ра ња са опо зит ним (офан зив ним) про гра ми ма.53) Ствар 
се ком пли ку је и по тре бом да чак и екс клу зив но до след ни де фан-
зив ни про јек ти мо ра ју да ин кор по ри ра ју офан зив на ис тра жи ва ња, 
због ефи ка сни је и ква ли тет ни је пред у пре де са да шњих и бу ду ћих 
прет њи и опа сно сти. Њи хо во аде кват но раз у ме ва ње, као што је то 
слу чај са би ло ко јим дру гим об ли ком ра то ва ња, је пред у слов раз-
во ја функ ци о нал не од бра не. На кра ју, та кав про цес ре зул ту је кре-
и ра њем ли ми ти ра них офан зив них ка па ци те та у сме ру пот пу ни јег 
са гле да ва ња си стем ски сла бих та ча ка и ева лу а ци је по сто је ћих и 
52)  Jer vis, R. „Co o pe ra tion Un der the Se cu rity Di lem ma.“, op. cit., p. 199.
53)  Ali bek, K. и Han del man, S. Biohazard, op. cit., p. 22.
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пла ни ра них ка рак те ри сти ка од бра не од био-ата ка, а осмо за офан-
зив них и де фан зив них про гра ма се на ме ће као не из бе жа на и зах-
те ва на про це ду ра.

Иден ти фи ко ва ње офан зив них би о ло шких про гра ма је до дат но 
оте жа но не по сто ја њем је дин стве не опе ра ци о на ли за ци је по ве за не 
са та квим про гра ми ма. Де тек то ва ње ин фра струк ту ре по треб не за 
про из вод њу би о ло шких рат них аген са је ком пли ко ва на због то га 
што: (1) по стро је ња по ве за на са про дук ци јом па то ге на не са мо да 
мо гу да ли че на фар ма це ут ске објек те не го мо гу и би ти њи хов део; 
(2) на пред на тех но ло ги ја (по пут ви рал них ре ак то ра или мо бил-
них про дук ци о них је ди ни ца за про из вод њу био-оруж ја) сма њу је 
по тре бу за ве ли ким по стро је њи ма или за ли ха ма аген са као нео п-
ход ним еле мен ти ма ре ле вант них вој них ка па ци те та;54) (3) мо гућ-
ност бр зе про из вод ње зна чај не ко ли чи не аген са ре ду ку је по тре бу 
за одр жа ва њем за ли ха и скла ди шта ко је је ла ко от кри ти; (4) про из-
вод ња би о ло шких рат них аген са, за раз ли ку од ну кле ар ног оруж ја, 
иза се бе не оста вља ни ка кав пре те ра но уоч љив от пад; и (5) за хва-
ља у ју ћи мо дер ној тех но ло ги ји ко ја омо гу ћа ва да опре ма ко ри шће-
на за про из вод њу би о ло шких вој них аген са бу де бр зо и те ме љи то 
сте ри ли зо ва на, чак ће и ин спек ци је на ли цу ме ста има ти ве ли ких 
про бле ма са кон ста то ва њем њи хо вог при су ства. При то ме, без ана-
ли зе са др жа ја му ни ци је по тен ци јал но ко ри шће не за био-оруж је 
ни је мо гу ће утвр ди ти ње ну на ме ну, јер мо же би ти мо ди фи ко ва на 
вер зи ја ци вил них аеро сол них ге не ра то ра, хе миј ских бо је вих гла ва, 
кон вен ци о нал них бом би или ави он ских тан ко ва за го ри во. Све то 
у сти ца ју до во ди до то га да раз от кри ва ње про је ка та за про из вод њу 
би о ло шког оруж ја пред ста вља из у зет но те жак циљ.

ЗАКЉУЧАК

Про ли фе ра ци ја би о ло шког оруж је мо же де ста би-
ли зу ју ће ути ца ти на ме ђу на род ни си стем пре ко пет од ли ка 
би о ло шког ра то ва ња: (1) ње го ва вој на праг ма тич ност ни је 
спор на (мо жда на так тич ком ни воу и је сте про бле ма тич на, 
али на ни воу спе ци јал них опе ра ци ја, те на ни воу опе ра тив-
них и стра те гиј ских ак тив но сти- сва ка ко ни је ди ску та бил на); 
(2) би о ло шко оруж је је пре до ми нант но офан зив не при ро де 
(због има нент не тај но ви то сти ка рак те ри ше га еле мент из-
не на ђе ња, за прет по ста ви ти је да би тре ти ра на по пу ла ци ја, 
54)  Ibi dem, p. 205.
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услед ви со ке сто пе мор би ди те та и мор та ли те та, ре а го ва ла 
екс трем но па нич но, док ин фра струк ту ра њи ме за хва ће на не 
тр пи ни ка кво де ва сти ра ње); (3) по пи та њу офан зив но-де фан-
зив ног ба лан са, оно из ра зи то фа во ри зу је агре со ра (би о ло шко 
оруж је је јеф ти но и из у зет но ефи ка сно, а од бра на про тив ње-
га мо гу ћа али ком пли ко ва на, због ве ли ког бро ја аген са ко ји 
су до ступ ни и ре ла тив ног де фи ци та од брам бе них тех но ло ги-
ја- ово ре зул ту је ком пе ти тив ном ди на ми ком слич ном оној ко-
ја се по ве зу је са кла сич ним, кон вен ци о нал ним на о ру жа њем); 
(4) услед не си гур но сти и про мен љи во сти ње го вих ефе ка та, 
ко ји су до из ве сне ме ре ипак пред ви дљи ви, ком плек сне од-
бра не, не а де кват не уте ме ље но сти за уз врат ну упо тре бу „био-
си ле“ по ве за не са „ми сте ри о зно шћу“ ко ја му од у зи ма ве ро-
до стој ност пра ве прет ње, би о ло шко оруж је не рас по ла же 
са по тен ци ја ли ма ефи ка сног стра те гиј ског за стра ши ва ња, а 
услед ње го ве из ра же не до ступ но сти и мо гућ но сти ано ним не 
(по па тро на том др жа ве или „чи сто-те ро ри стич ке“) упо тре бе, 
ума ње не су кла сич не ре та ли а ци о не ме ре, па ње го во уве ћа ва-
ње ни је ком па ти бил но са тра ди ци о нал ном фор мом за стра ши-
ва ња; (5) ду ал на при ро да био-тех но ло ги је ука зу је на то да се 
про гра ми ко ји су на ме ње ни за раз вој ово га оруж ја из ра зи то 
те шко ди фе рен ци ра ју од оних са де фан зив ним и ци вил ним 
пред зна ком (по ред то га, по сто ји и по тре ба за спро во ђе њем 
офан зив них пред ис тра жи ва ња да би де фан зив ни про гра-
ми би ли успе шни, те не по сто је „стан дар ди зо ва не“ раз вој-
но-про дук ци о не про це ду ре са ја сно ма те ри ја ли зо ва ним по-
ка за те љи ма ко ји би се ис кљу чи во по ве зи ва ли са би о ло шким 
оруж јем – сва ки слу чај је ис тра жи вач ко-ре а ли за ци о ни уни-
кум).

Стра те гиј ске по сле ди це ова кве кон сте ла ци је и анар хич не при-
ро де ме ђу на род не по ли ти ке су: (1) кон тро ла би о ло шког на о ру жа ња 
је по при лич но не де ло твор на (in ge ne re кон тро ла на о ру жа ња је увек 
ма ње успе шна ако др жа ве пер ци пи ра ју да вој на моћ фор си ра офан-
зив не аспек те, не си гур не др жа ве ће има ти јак пот сти цај да „за ма-
гљу ју“ пра во ста ње ства ри за рад моћ ног оруж ја, док ће се sta tus 
quo др жа ве за ла га ти за стрикт ни ју ве ри фи ка ци ју ко ја ће би ти оп-
стру и ра на ин хе рент ном тај но ви то шћу офан зив них про гра ма- ка да 
се офан зив на ди мен зи ја до се же јед но став но и без на пре за ња, кон-
тро ла на о ру жа ња је a pri o ri не у спе шна); (2) про гра ми би о ло шког 
ра то ва ња су усло вље ни ком пли ко ва ном и че сто по лу ре гу лар ном 
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про це ду ром до но ше ња од лу ка на до ма ћем пла ну и ве ли ком до зом 
сум њи ча во сти на ме ђу на род ном пла ну (стро га тај но ви тост ће на 
уну тра шњем ни воу ре зул то ва ти ли ми ти ра њем ка ко уви да у про-
гра ме би о ло шког ра то ва ња та ко и бро ја пар ти ци па на та ко ји ће има-
ти аде ква тан при ступ и ин фор ма ци је, док ће, с об зи ром на то да је 
чи та ву кла су ово га оруж ја BTWC за бра ни ла и да је те шко на пра ви-
ти ди стинк ци ју из ме ђу офан зив ног и де фан зив ног по ла ра то ва ња, 
на спољ ном пла ну про из ве сти кон стант ну скеп тич ност као но се ћу 
плат фор му трет ма на био-про гра ма ово га ран га); (3) због по тен ци-
јал но ин тен зив них прет њи ко је мо же да иза зо ве, за оче ки ва ти је 
да не ке др жа ве мо гу би ти ори јен ти са не ка усва ја њу пре вен тив них 
стра те ги ја у трет ма ну био-оруж ја (уко ли ко sta tus quo др жа ве до ђу 
до то га да прет ња ре та ли ја ци јом не да је учин ке или да не мо гу по-
у зда но да иден ти фи ку ју на па да ча, а на пад се др жи за не из бе жан и 
ка та кли зми чан, он да је са свим ло гич но за оче ки ва ти пре вен тив ни 
курс ак тив но сти за рад не у тра ли зо ва ња та кве прет ње); и (4) ње го во 
раз ви ја ње је обич но по ве за но са др жа ва ма ко је су не за до вољ не са 
sta tus quo-ом си ту а ци јом (али и са sta tus quo др жа ва ма уко ли ко не 
по сто ји од го ва ра ју ћа кон тро ла ци вил них вла сти, ово се по себ но 
од но си на не за до вољ не др жа ве ко је су мо ра ле да при хва те sta tus 
quo кон сте ла ци ју); и (5) од лу ка да др жа ве на пу сте про гра ме би о-
ло шког оруж ја ре флек ту је њи хо ву про це ну да оно не ма до вољ ну 
ефи ка сност и ин тен зи тет у сфе ри стра те гиј ских ак ци ја и ре ак ци-
ја. Све ово не зна чи да ће би о ло шко оруж је ди рект но до при не ти 
ве ро ват но ћи ра то ва, кри за или тр ке у на о ру жа ва њу (тра ди ци о нал-
ним за ви сним ва ри ја бла ма нео-ре а ли стич ких те о ри ја), већ да ин-
ди рект но мо же до при не ти та квим ис хо ди ма.

In sum ma, ло ги ка уве ћа ња би о ло шког оруж ја об у хва та три гру-
пе мо ти ва ци о них чи ни ла ца и еле ме на та раз ли чи тих др жа ва: (1) 
без бед но сни ком плекс- ува жа ва ју ћи чи ње ни цу да вој на ева лу а ци-
ја би о ло шког оруж ја ни је до ре че на, мо же се прет по ста ви ти да ће 
га ба рем не ке др жа ве кла си фи ко ва ти ко ри сним за до да так сво јим 
ору жа ним по тен ци ја ли ма, код ве ли ких си ла за рад упот пу ња ва ња 
спек тра оруж ја ма сов ног уни шта ва ња, а код дру гих др жа ва у за ви-
сно сти од пер ци пи ра ња екс тер ног сте пе на угро же но сти (ко ји мо же 
би ти сма њен са ве зом са не ком од ве ли ких си ла); (2) по ли тич ки ком-
плекс- тран спа рент ност функ ци о ни са ња де мо крат ских си сте ма, за 
раз ли ку од не де мо крат ских ва ри јан ти, ре ду ку је мо гућ ност ели та 
за ауто ри тар ним про кла мо ва њем ва жно сти би о ло шког оруж ја, а 
пар ти ци па ци ја у ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма 
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мо же до ве сти до то га да ре зер ви са ност пре ма био-оруж ју по ста не 
ин тер на ли зо ва на си стем ска вред ност (нор ма); и (3) еко ном ски ком-
плекс- иако еко ном ско-на уч не по тен ци ја ле за раз вој и про дук ци ју 
би о ло шког оруж ја не тре ба тр ви ја ли зо ва ти, био-оруж је код ма ње 
раз ви је них зе ма ља и да ље фи гу ри ра као суп сти тут за атом ску бом-
бу и ком па ти бил но по ве ћа ње мо ћи (и по ред не га тив них кон се квен-
ци „био-стиг ма ти за ци је“ на ме ђу на род не прет по став ке еко ном ског 
раз во ја). Све то ука зу је на то да ако ур гент но не бу де про на ђе на 
од ре ђе на фор ма ви со ко ефи ка сних и ме ђу на род но ве ри фи ко ва них 
кон трол них ме ха ни за ма раз во ја и про из вод ње би о ло шког оруж ја, 
оно (за хва љу ју ћи сво јим аутен тич ним ка рак те ри сти ка ма) мо же по-
ста ти под ра зу ме ва ју ћа (ла тент на) став ка у ар се на лу ве ли ког бро ја 
др жа ва и не-др жав них (те ро ри стич ких) ак те ра, па спре ча ва ње ча са 
ње го ве упо тре бе, без об зи ра на све ци ви ли за циј ске та буе, пред ста-
вља без бед но сну тр ку са вре ме ном.

DjordjeStojanovicandElizabetaRistanovic
RACEAGAINSTTIME:THERELATIONSHIPOFBIOLOGI

CALWEAPONSANDINTERNATIONALSECURITY
Summary

Currentglobaldynamicsof thedevelopment in thefield
of technologiesrelated tobiologicalweaponsallowthat
smallstatesandnon-stateactorscanreachcapacity for
mass destruction.Although the threat of the use of bio-
logicalweaponsisaddressedbyresearchers, thereisan
evidentlackofvalidtheoreticalmatrixinacomprehensive
assessmentofitsstrategicaspectsandtheoverallsystemic
impactoninternationalsecurity.Inthiscontext,analytical
frameworkof thisesaywill:clarifypositionofoffensive
anddefensivecharacteristicsofbiologicalweapons,give
objectiveassessmentofstatusandperspectivesofbiologi-
calweaponsdevelopmentandproduction,and,proportio-
nately,definethebiologicalweaponsinfluenceonpraba-
bilityofwars,crises,orthearmsraces.
Keywords:internationalsecurity,biologicalwarfare,bio-
logicalweapons.
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