
151

УДК 323.12(497.115)»19» 

Прегледни рад

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

Година VII, vol. 11
Број 2/2011.
стр. 151-170

151

* На уч ни са рад ник Ин сти ту та за срп ску кул ту ру, При шти на/Ле по са вић. 

** Рад је ра ђен у окви ру про јек та МатеријалнаидуховнакултураКосоваиМе
тохије ев. број 178028, ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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Уопштеоетничкимсукобима

Ет нич ки су ко би се обич но на зи ва ју и ет нич ким ра то-
ви ма. То су ра то ви у ко ји ма за ра ће не стра не се бе де фи ни шу 
у скла ду са кул тур ним осо бе но сти ма као што су је зик, ве ра, 
на ци о нал ни сте ре о ти пи, убе ђе ња и оста ло. Ет нич ка гру па 
под ра зу ме ва име гру пе, за јед нич ко исто риј ско на сле ђе и за-
јед нич ке сим бо ле.

 До ет нич ког су ко ба (ра та) до ла зи он да ка да не ус пе-
ју уста но вље на на че ла за по сре до ва ње у њи ма. Обич но се у 
уну тра шњим су ко би ма као глав ни по сред ник на ме ће вла да, 
а уко ли ко и она не успе, он да  ме ђу на род не ор га ни за ци је, у 
ци љу ре ша ва ња су ко ба,    ша љу спе ци јал не иза сла ни ке. Вла-
де су не моћ не да ре ше уну тра шње су ко бе на кон про па сти од-
ре ђе них им пе ри ја – европ ска ко ло ни јал на им пе ри ја у Афри-
ци и со вјет ска на Кав ка зу и цен трал ној Ази ји. Би ло је слу-
ча је ва ка да су се стра не тру пе по ву кле, а уну тра шњи ра то ви 
ни су пре ста ја ли. Слич на си ту а ци ја је би ла и у бив шој Ју го-
сла ви ји, ко ја се у би по лар ном све ту др жа ла на оку пу ка ко би 
чу ва ла сво ју не за ви сност, али су смрт пред сед ни ка Ти та и 
крај „хлад ног ра та“ осла би ли спо соб ност цен трал не вла де да 
по сре ду је у ет нич ким су ко би ма. 

Рас пад бив ше ју го сло вен ске фе де ра ци је у 1991. го ди ни 
та ко ђе је до вео до ет нич ких су ко ба. Нај те же бор бе су се од-
ви ја ле из ме ђу Ср ба, Хр ва та, Му сли ма на и Ал ба на ца. Раз ли ке 
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због ко јих до ла зи до ет нич ких су ко ба су ма ле, али се љу ди 
ипак уби ја ју. Љу ди су се увек де ли ли у гру пе, а ма ле раз ли ке 
ко је по сто је у њи ма пра ће не су пред ра су да ма и мр жњом. Ет-
нич ки сим бо ли и ми то ви ства ра ју по де ле, а еко ном ска су пар-
ни штва или сла бље ње др жав ног ауто ри те та ства ра ју страх 
за оп ста нак гру пе1 Во де ће по ли тич ке ели те или ли де ри он да 
тра же по др шку по зи ва њем на ет нич ке сим бо ле на кон че га  
се са мо тра жи по вод за рас плам са ва ње су ко ба. Рат се рас-
плам са ва у име не ког ве ћег ен ти те та. Оп ште је ми шље ње да 
су мно ги „ет нич ки су ко би из би ли за то што су јед на или обе 
стра не ви ше же ле ле су коб не го са рад њу“.2

Карактермеђуетничкиходноса
наКосовуиМетохији

Мно ге вла де у све ту иден ти фи ку ју за у ста вља ње и об-
у зда ва ње „ет нич ке и ре ли гиј ске мр жње“ као глав ни при о-
ри тет у сво јим спољ ним по ли ти ка ма. Су ко би ова кве вр сте, 
са о бра зно На ци о нал ној стра те ги ји САД-a, не оста ју изо ло-
ва ни за ду жи пе ри од и че сто се ши ре и пре ра ста ју у ху ма ни-
тар ну тра ге ди ју или анар хи ју. Они не на ста ју из не бу ха, већ 
се при мар но тра си ра ју у од лу ка ма по ли тич ких во ђа. Њи хо ви 
су бјек ти су ет нич ке за јед ни це, др жа ве и дру ге при ват не ин-
те ре сне гру пе, ко је тре ба да на пра ве из бор.3 Уко ли ко же ле да 
про ши ре су коб, њи ма су по треб не три ства ри: мо тив, сред-
ства и при ли ка.

Ана ли зи ра ју ћи си ту а ци ју на Ко со ву и Ме то хи ји и дру-
гим кри зним под руч ји ма, мо же мо уочи ти да се ет нич ки су-
ко би раз ви ја ју у два прав ца: пу тем ди фу зи је и еска ла ци је. 
Ди фу зи ја зна чи да по сто ја ње јед ног су ко ба во ди из би ја њу 
дру гог, би ло у дру гом де лу исте зе мље или у су сед ству. С 

1 Оп ста нак је за Реј мо на Аро на  (Raymond Aron) ве о ма би тан, јер пред ста вља 
спољ но по ли тич ки циљ јед не др жа ве у ме ђу на род ним од но си ма. Ме ђу тим, 
он је углав ном ве зан за ма ле др жа ве. Ве ли ке си ле се овим не мо гу за до во љи-
ти па те же но вим и ви шим: овла да ва њем ту ђим про сто ром, ста нов ни штвом 
и ре сур си ма (ори ги нал но на фран цу ском - l’âme, l’espa ce, po pu la tion, res so ur-
ces).

2 Stu art Ka uf mann,ModernHatreds, Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, NY, 2001, 
str. 220.

3 Wolf Ste fan, „Con flicts Wit ho ut Bor ders“, TheNationalInterest, May/Ju ne 2008,  
стр. 63.
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дру ге стра не, еска ла ци ја об ја шња ва си ту а ци ју у ко јој ви ше 
ак те ра би ва укљу че но у исти су коб у свој ству су прот ста вље-
них стра на. 

У прак си вр ло че сто до ла зи до ком би но ва ног деј ства 
еска ла ци је и ди фу зи је ет нич ког су ко ба чи ји су  глав ни ак те-
ри  ет нич ке гру пе. Узро ци њи хо вог из би ја ња ле же у по хле пи, 
не за до вољ ству од ре ђе ном си ту а ци јом  и без бед но сним иза-
зо ви ма.4 Су ко би се мо гу де ша ва ти на ло кал ном и ре ги о нал-
ном ни воу и укљу чи ти и ве ли ке си ле.

Пр ви узрок из би ја ња ових су ко ба је економскеприро
де – су ко би се де ша ва ју он де где тре ба на пра ви ти про фит. 
Дру ги узрок је комбинација еко ном ских, по ли тич ких и дру-
штве них не за до вољ ста ва. Реј мон Арон5 ис ти че да до су ко-
ба до ла зи он да ка да љу ди ни су за до вољ ни сво јим ста ту сом 
у од но су на ста тус дру ге гру пе или ка да осе ћа ју да им дру га 
гру па тај ста тус угро жа ва. Да кле, су коб по ста је стра те ги ја 
би ло про ме не или од бра не statusquoa. Тре ћи узрок се на ла-
зи у тзв. безбедноснојдилеми, ко ја је цен трал ни узрок ет нич-
ких су ко ба. Ка да љу ди уви де да је њи хов оп ста нак у свој ству 
ин ди ви дуе или гру пе угро жен, они сво ју од бра ну усме ра ва ју 
про тив но си о ца прет ње уз по моћ на сил них сред ста ва. 

Ко со во је ве о ма илу стра ти ван при мер сло же но сти ши-
ре ња ет нич ких су ко ба. По чет ни су ко би ко ји су из би ја ли су 
би ли во ђе ни ет нич ким су прот но сти ма: Ср би и Ал бан ци су 
јед на ко по ла га ли пра во на пу ну кон тро лу над Ко со вом.

Ов де је био пре о вла да ју ћи дру ги чи ни лац ши ре ња ет-
нич ких су ко ба – контроласредстава. Овла да ва ње њи ма је 
ути ца ло на за у ста вља ње су ко ба. Основ ни за да так ме ђу на-
род них ми си ја (Кон такт гру па, NАТО, ОЕБС и ЕУ) се са сто-
ја ла у пре вен тив ној ди пло ма ти ји ши ре ња су ко ба у су сед ству. 
Ма ке до ни ја је ре ла тив но оста ла по ште ђе на су ко ба ова кве вр-
сте, али је за то Ал ба ни ја би ла укљу че на у њих. Ма ње ар миј-
ске гру пе су се из Ал ба ни је пре у сме ра ва ле на Ко со во и ти ме 
олак ша ва ле обра зо ва ње Осло бо ди лач ке вој ске Ко со ва (ОВК). 

4 Исто.
5 По ме ну ти Реј мон Арон је чу ве ни фран цу ски по ли тич ки фи ло зоф, со ци о лог 

и те о ре ти чар ме ђу на род них од но са. Он је не за до вољ ство од ре ђе ним скло-
пом од но са до во дио у ве зу са ди на мич ном по ли ти ком ко ја тре ба да сру ши 
од ре ђе ни statusquo. Сво ја раз ма тра ња је дао у свом глав ном де лу из обла сти 
те о ри је ме ђу на род них од но са Paixetguerreentrelesnations (Мириратмеђу
државама).
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Њен успон је за по чео сре ди ном де ве де се тих го ди на XX ве ка. 
ОВК је за го ва ра ла не за ви сност Ко со ва, а сма тра на је те ро ри-
стич ком ор га ни за ци јом по ве за ном са ор га ни зо ва ним кри ми-
на лом и фи нан си ра на је од стра не ал бан ске ди ја спо ре пу тем 
при ку пља ња так си. 

Ин тер вен ци ја NАТО пак та ко ја је усле ди ла 1999. го-
ди не је ти пи чан при мер еска ла ци је ет нич ких су ко ба. Ов де 
се ви де ло да пи та ње угро жа ва ња људ ских пра ва и основ них 
сло бо да мо же јед ну др жа ву ли ши ти су ве ре ни те та над јед ним 
де лом ње не те ри то ри је. У ре то ри ци про за пад но ори јен ти са-
них ана ли ти ча ра се ско ро увек мо же чу ти да је на вод но кр-
ше ње људ ских пра ва на Ко со ву и Ме то хи ји од стра не ру ко-
вод ства Сло бо да на Ми ло ше ви ћа основ ни узрок ин тер вен ци је 
NАТО пак та. Пи та ње људ ских пра ва је пре ди мен зи о ни ра но 
до крај њих гра ни ца и вр ло че сто би ло пред мет про па ганд-
них ак тив но сти. Иде о ло шки став је био од при мар не ва жно-
сти. Оста ло је не ја сно за што се ве ли ке си ле сву где у све ту не 
за ла жу за по што ва ње људ ских пра ва и основ них сло бо да на 
под јед нак на чин. 

Мно ги за пад ни ана ли ти ча ри сма тра ју да је ру ски ве то 
при зна ва њу јед но стра но про кла мо ва не не за ви сно сти Ко со-
ва ви ше не го бес ком про ми сан. По што Ру си ја не ма ни ти мо-
гућ но сти ни ти сред ства да се вој но ан га жу је са За па дом, то 
он да, са сво је стра не, до при но си ди фу зи ји су ко ба на је дан 
дру га чи ји на чин. Пре ма њи ма, Ру си ја Ко со во сма тра јед ним 
преседаном за ства ра ње но вих др жа ва јед но стра ним ак ти ма 
оних ко ји по ла жу пра во на са мо о пре де ље ње пу тем се це си је. 
При ме ре Ко со ва мо гу да сле де дру ге др жа ве са истим или 
слич ним про бле ми ма, што ће ути ца ти на се це си о ни стич ке 
зах те ве у истим. Ова кви по кре ти се не ће охра бри ти са мо на 
те ри то ри ји бив шег Со вјет ског Са ве за, већ и у Ки ни, Шпа-
ни ји, Ру му ни ји, Сло вач кој, Грч кој, Шри Лан ки, Ин до не зи ји, 
Тај лан ду, Ин ди ји, Ју жном Су да ну, Ети о пи ји и Тан за ни ји. Су-
коб се мо же про ши ри ти и  на  Ма ке до ни ју,  са 25% ет нич ког 
ал бан ског ста нов ни штва и Бо сну и Хер це го ви ну, са крај ње 
не за до вољ ним срп ским ен ти те том.  

Што се еска ла ци је ко сов ског су ко ба на ме ђу на род ном 
пла ну ти че, тре ба ре ћи да ја ке сна ге NАТО-а и Европ ске уни-
је на под руч ју за пад ног Бал ка на мо гу ре ла тив но ла ко спре-
чи ти ње го во ши ре ње. Бли ски од но си са Европ ском уни јом 



СрђанСловић ИСТОРИЈСКАГЕНЕЗА...

156

или евен ту ал но члан ство у њој, мо гу ути ша ти сва ку же љу за 
су ко би ма ве ћих раз ме ра. На да ље, по ме ну ти за пад ни ана ли-
ти чар 6 сма тра да не за ви сно од ле ги тим но сти или не ле ги тим-
но сти јед но стра но про гла ше не не за ви сно сти Ко со ва, не ма 
ско ро ни ка кве по тре бе то пре тво ри ти у све моћ ни пре се дан. 
По ње му, Ру си ја је мо жда у пра ву ка да тра жи да се јед ном 
ре зо лу ци јом Са ве та без бед но сти Ко со во уго вор но одво ји од 
Ср би је, што би би ло у са гла сно сти са ва же ћим ме ђу на род-
ним пра вом. Ме ђу тим, ис та ћи да је ко сов ски слу чај пре се дан 
је контрапродуктивно. Са истог аспек та по сма тра но, би ло би 
кон тра про дук тив но и  не при зна ти ова кву тво ре ви ну, као што 
су то учи ни ли Шпа ни ја, Грч ка, Ки пар, Сло вач ка, Ру му ни ја 
и др. Јед но став но, то је пре се дан сли чан оном о при зна ва њу. 
Ов де се за пад ни ана ли ти ча ри апо ло ге те при зна ња Ко со ва за-
пли ћу у про тив реч ност Кан то вог ти па и, не ма ју ћи дру ги из-
лаз, ре ше ње на ла зе у ква ли фи ко ва њу слу ча ја Ко со ва као тзв. 
слу чај suigeneris. 

По чев ши од Ах ти са ри ја (Ahtisaari) у свој ству спе ци јал-
ног иза сла ни ка Ге не рал ног се кре та ра УН, сви по то њи про за-
пад ни ана ли ти ча ри се ли стом сла жу да је Ко со во је дин ствен 
слу чај и зах те ва је дин ствен од го вор. Уко ли ко се по зо ве мо 
на од би ја ње при зна ња по ве зу ју ћи ње гов слу чај са оста лим 
слич ним у све ту, то до во ди до под ри ва ња ње го вог по ло жа ја 
и ја ча ња се па ра ти стич ких сна га ко је тре ба од вра ти ти. Та кве 
зе мље, пре ма ми шље њу Вол фа, ша љу „крај ње по гре шну по-
ру ку оста лом де лу све та“. Он се, исто као и оста ли ана ли ти-
ча ри те вр сте и јав не ад ми ни стра ци је њи хо вих зе ма ља, опет 
вра ћа на фла грант но кр ше ње људ ских пра ва и основ них сло-
бо да под ре жи мом Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. На да ље, вр ши 
се по ре ђе ње са по др шком ста нов ни штва Се вер ног Ки пра не-
за ви сно сти и оној ко ју да је 90% ста нов ни штва Ко со ва. Ов де 
се вр ши јед на кла сич на за ме на те зе, јер се Ко со во уна пред 
про гла ша ва за не за ви сну тво ре ви ну и Ал бан ци, ко ји се у Ср-
би ји сма тра ју ма њи ном, ауто мат ски по ста ју ве ћи на. Чак ни 
слу чај Се вер ног Ки пра, пре ма Вол фу, не мо же има ти до дир-
них та ча ка са ко сов ским, јер је тај исти Се вер ни Ки пар тра-
жио ује ди ње ње са Ју жним. Ме ђу тим, то што то ује ди ње ње 
ни је ус пе ло, из гле да да ни је од не ке ва жно сти за по ме ну тог 
ана ли ти ча ра. 

6 Wolf Ste fan, „Con flicts Wit ho ut Bor ders“, оп. цит., стр. 66.
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Пре пре ку ус по ста вља њу хар мо нич них ме ђу ет нич ких 
од но са на Ко со ву и Ме то хи ји пред ста вља ла је и са ма по ли ти-
ка ме ђу на род не за јед ни це (ве ли ке си ле) пре ма ње го вом пра-
ву на са мо о пре де ље ње до от це пље ња од Ср би је. Ме ђу на род-
на за јед ни ца је на чи ни ла пре се дан, јер је ма њи ни „омо гу ће но 
пра во на са мо о пре де ље ње до от це пље ња. Оног тре нут ка ка-
да би се ово пра во про ши ри ло на на ци о нал не ма њи не, да нас 
би у све ту би ло не ко ли ко хи ља да др жа ва“.7

Срп ско-ал бан ске од но се на Ко со ву и Ме то хи ји су ду-
ги низ го ди на ка рак те ри са ли од но си до ми на ци је као је дан 
кул тур но-исто риј ски уко ре ње ни обра зац. Ова кав обра зац се 
за чео још из „пе ри о да ка да је Ко со во би ло под Осман лиј ском 
вла шћу, али се ја сни је обра зо вао у XIX ве ку у вре ме ства ра-
ња но вих др жав них гра ни ца, и од та да се не пре ста но учвр-
шћу је до на ших да на“.8 

Све вла сти ко је су се фор ми ра ле на те ри то ри ји Ко со-
ва и Ме то хи је на из ме нич но су, у ве ћој или ма њој ме ри, ста-
вља ле у по вла шћен или дис кри ми на тор ски по ло жај, јед не 
или дру ге. У вре ме тур ске или аустриј ске вла сти Ал бан ци 
су би ли при ви ле го ва ни јер су се бо ри ли про тив Ср ба, док су 
Ср би, при ли ком по врат ка су ве ре ни те та над Ко со вом и Ме то-
хи јом, Ал бан ци ма наплаћивали слу же ње оку па то ру дис кри-
ми на тор ским од но сом пре ма њи ма. На кон Дру гог свет ског 
ра та и крат ког раз до бља„братских од но са са Ен вер Хо џи ном 
Ал ба ни јом, с по гор ша ва њем од но са због  Ин фор мби роа, на-
сту па но ви пе ри од наплатедугова. Па дом Ран ко ви ћа 60-тих 
го ди на, ал бан ска пар тиј ска (ко му ни стич ка) ели та пре у зи ма 
власт на овом под руч ју и уло ге су по но во  за ме ње не. По след-
ња за ме на уло га из вр ше на је до ла ском на власт Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа, ко ме је Ко со во би ло одскочнадаска (springbo
ard) у ка ри је ри и адутизрукава у пре лом ним по ли тич ким 
до га ђа ји ма у Ср би ји. Услед на ве де них исто риј ских окол но-
сти, од но си из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца су обе ле же ни ве о ма не-
га тив ним сте ре о ти пи ма. 

7 Мом чи ло Су бо тић, „Оти ма ње Ко сме та у про це су ра ср бљи ва ња Бал ка на“, 
Националниинтерес бр. 3/2009, год. V, вол. 6, ИПС, Бе о град, стр. 59.

8 „Косовскичвор“, Ре пу бли ка – спе ци јал но из да ње, бр. 9, Бе о град, 1994, стр. 8; 
нав. пре ма: Лу то вац Зо ран, Мањине,КЕБСијугословенскакриза, Ин сти тут 
за дру штве не на у ке и ИМПП, Бе о град, 1995, стр. 107.
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Косово,распадЈугославије
иполитичкоорганизовањеАлбанаца

Ме ђу на ци о нал ни про бле ми, ко ји су узро ко ва ли и су-
ко бе та кве вр сте, су јед ни од не по сред них узро ка из би ја ња 
ју го сло вен ске кри зе. Они су по себ но еска ли ра ли на Ко со ву 
и Ме то хи ји. На кон смр ти до жи вот ног пред сед ни ка СФРЈ – 
Јо си па Бро за Ти та, пр ви по ли тич ки по тре си и на ру ша ва ње 
ју го сло вен ске фе де ра ци је су ве за ни за Ко со во и Ме то хи ју. 

Пи та ње на ци о нал них ма њи на је по че ло да се прав но 
ре гу ли ше по чев од Дру гог за се да ња АВНОЈ-а 29. но вем бра 
1943. го ди не, при ли ком усва ја ња По ли тич ке де кла ра ци је о 
ства ра њу ју го сло вен ске др жа ве на фе де рал ним осно ва ма, па 
је ве за но за пи та ње на ци о нал них ма њи на утвр ђе но да “на ци-
о нал ним ма њи на ма у Ју го сла ви ји тре ба да бу ду обез бе ђе на 
сва на ци о нал на пра ва“. Устав ФНРЈ у свом чла ну 13. пи та ње 
на ци о нал них ма њи на ре гу ли ше на сле де ћи на чин:“На ци о-
нал не ма њи не у ФНРЈ ужи ва ју пра во и за шти ту свог кул тур-
ног раз вит ка и сло бод не упо тре бе свог је зи ка“.

Уста вом од 7. апри ла 1963. го ди не тер мин на ци о нал-
на ма њи на се за ме њу је тер ми ном на род ност и на род но сти ма 
се обез бе ђу је „основ но пра во на шко ло ва ње за при пад ни ке 
по је ди них на род но сти и на ста ва на је зи ци ма на род но сти. У 
чла ну 43. ре пу блич ког Уста ва и у за ко ни ма пре пу ште но је 
да се „утвр де дру га пра ва и оба ве зе по је ди них на род но сти“. 
Устав ним про ме на ма из 1968. го ди не се ис ти че да су „на род-
но сти пот пу но рав но прав не и са став ни су део со ци ја ли стич-
ке са мо у прав не и де мо крат ске ју го сло вен ске дру штве не за-
јед ни це“. 

Сво је не за до вољ ство по ло жа јем у СФРЈ ал бан ско ста-
нов ни штво је 1981. го ди не спонтано ис ка за ло из ла ском на 
ули це и де мон стра ци ја ма на ко ји ма су сту ден ти тра жи ли 
по бољ ша ње свог стан дар да и бо ље усло ве шко ло ва ња. Ме-
ђу тим, пра ви раз лог се на ла зио у те жњи да се по сле Ти то-
ве смр ти очу ва Устав из 1974. го ди не, ко ји је Ко со ву и Ме-
то хи ји да вао све пре ро га ти ве др жав но сти. Да кле, ци ље ви 
де мон стра на та су би ли ве за ни за ус по ста вља ње КосовоРе
публике. Ко со во је deiure већ и би ло ре пу бли ка, јер Ср би ја 
ни је дан за кон ни је мо гла да до не се без са гла сно сти по кра-
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јин ске скуп шти не. Та да шња Ауто ном на по кра ји на Ко со во је 
уче ство ва ла у обра зо ва њу и ра ду нај ви ших са ве зних ор га на 
– од Скуп шти не СФРЈ, пре ко Пред сед ни штва СФРЈ и Са ве-
зног из вр шног ве ћа, до Са ве зног и Устав ног су да Ју го сла ви је. 
Ко со во је пре ко сво јих де ле га ци ја би ло рав но прав ни уче сник 
у до но ше њу са ве зних за ко на и дру гих од лу ка у Ве ћу ре пу-
бли ка и по кра ји на Скуп шти не СФРЈ. По Уста ву из 1974. го-
ди не, по кра ји не су, као и ре пу бли ке, има ле мо гућ но сти ста-
вља ња ве та на сва ку про ме ну са ве зног уста ва. По кра ји не су 
са мо стал но до но си ле сво је уста ве, ко ји ни су мо ра ли би ти са-
гла сни ни ти са са ве зним ни ти ре пу блич ким уста ви ма, не го 
им са мо ни су сме ли би ти су прот ни. Оне су има ле соп стве но 
пред сед ни штво и вр хов ни суд, њи хов ста тус, пра ва и ду жно-
сти и ор га ни за ци ја ре гу ли са ни су са ве зним уста вом уме сто 
ре пу блич ким.

Ова кво по сте пе но ра за ра ње СФРЈ упра во по ре пу блич-
ким ша во ви ма по ја шња ва по за ди ну де мон стра ци ја 1981. го-
ди не и ци ље ве та да шњих стра те га: ства ра ње Ре пу бли ке би ла 
би ета па на пу ту ка ко нач ном от це пље њу и при па ја њу мати
ци Ал ба ни ји. Це ло куп ни ка сни ји след до га ђа ја по твр ђу је ову 
те зу. 

Устав СРЈ из апри ла 1992. го ди не та ко ђе обез бе ђу је за-
шти ту на ци о нал них ма њи на „у окви ру за шти те сло бо да и 
пра ва чо ве ка и гра ђа ни на“, а чла ном 10. се „при зна ју и га ран-
ту ју оне сло бо де и пра ва ко је при зна је ме ђу на род но пра во“. 
Чла ном 11. се уре ђу ју „пи та ња ко ји ма се при зна је и јем чи 
пра во на ци о нал них ма њи на на очу ва ње, раз вој и из ра жа ва-
ње соп стве не ет нич ке, кул тур не, је зич ке и дру ге по себ но сти, 
као и упо тре ба на ци о нал них сим бо ла, а све у скла ду са ме-
ђу на род ним пра вом. 

Но ви Устав Ср би је Ко со ву ну ди су штин ску ауто но ми-
ју и у окви ру ње на ци о нал ним ма њи на ма сва пра ва ко ја су 
за га ран то ва на ме ђу на род ним до ку мен ти ма. По што је Ср би ја 
мул ти кул ту рал на др жа ва, она као   свој пр ви циљ по ста вља 
мир и сло бо ду. На осно ву то га, људ ска пра ва и основ не сло-
бо де се мо ра ју по сма тра ти у кон тек сту мир ног и хар мо нич-
ног раз во ја дру штва. Овај Устав уво ди ка те го ри ју аутохтони
народи и њи ма га ран ту је ужи ва ње свих пра ва за га ран то ва-
них ме ђу на род ним пра вом, без дис кри ми на ци је. Др жа ве, као 
до мо ви не раз ли чи тих за јед ни ца, мо ра ју сте ћи ле ги ти ми тет 
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у свим тим за јед ни ца ма и ен ти те ти ма и мо ра ју по са ти до мо-
ви не или ма тич не др жа ве ве ли ким и ма њим за јед ни ца ма.9 У 
слу ча ју да ове за јед ни це пред ста вља ју ва жне ма њи не у окви-
ру ве ћин ске за јед ни це глав не др жа ве, ова др жа ва мо же да ис-
пу ни са мо зах тев за ле ги ти ми те том, да ва њем ве ли ке ауто но-
ми је ма њи ни са ци љем раз ви ја ња вла сти тих вред но сти те за-
јед ни це у од но су на њи хо ву вла сти ту кул ту ру, је зик и ве ру.10

Ср би ја мо ра да во ди ра чу на и о соп стве ној за јед ни ци 
ко ја, на и ме, не ма по ве ре ње у евен ту ал но не за ви сно Ко со во. 
Та кво по ве ре ње мо же се из гра ди ти са мо ако срп ска за јед ни-
ца, као и дру ге за јед ни це, има мо гућ но сти да ус по ста ви свој 
ауто ном ни на чин жи во та и раз во ја. На ни воу ауто ном ног Ко-
со ва, срп ске оп шти не мо ра ју има ти мо гућ ност са рад ње са су-
сед ним оп шти на ма и вла дом у Бе о гра ду. 

Ко сов ски Ал бан ци су ис ко ри сти ли све по год но сти ко-
је ме ђу на род ни стан дар ди про пи су ју за на ци о нал не ма њи не 
(Ал бан ци су у СФРЈ и СРЈ би ли на ци о нал на ма њи на). Ме ђу 
нај ва жни јим пра ви ма је би ло пра во на по ли тич ко ор га ни-
зо ва ње и уче шће на из бо ри ма. Ово дру го пра во ни је од мах 
спро ве де но, не го се че ка ло ско ро де сет го ди на, на кон ин тер-
вен ци је NАТО пак та. 

Ко сов ска по ли тич ка опо зи ци ја има нај ра ни је ефек тив-
не ко ре не у два по кра јин ска про фе си о нал на удру же ња. Кад 
су све њи хо ве срп ске ко ле ге да ле остав ку, пр во Удру же ње 
пи са ца 1988. го ди не, а за тим и Удру же ње фи ло зо фа и со ци-
о ло га 1989. го ди не, би ла су пот пу но пре пу ште на ко сов ским 
Ал бан ци ма. Она су раз ра ди ла про те сте про тив све ве ћег 
при ти ска Бе о гра да да уки не по кра јин ску ауто но ми ју, а по-
себ но про тив трет ма на ру да ра штрај ка ча у Треп чи. Ибра хим 
Ру го ва, књи жев ни кри ти чар обра зо ван у Па ри зу и пред сед-
ник Удру же ња пи са ца, исту пао је у име гру пе пи са ца као 
ело квент ни ме ђу на род ни са го вор ник. Он је по стао ло ги чан 
из бор да пред во ди ДемократскисавезКосова (ДСК), ко ји је 
фор ми ран у де цем бру 1989. го ди не, пр во као ор га ни за ци о-
на ал тер на ти ва Са ве за Ко му ни ста Ју го сла ви је (СКЈ), ко ји је 

9 Флај нер Том, „Про спе ри тет на и одр жи ва ауто но ми ја за КиМ или пу ки су ве-
ре ни тет“?, Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду ,  Међународна
политика бр. 1127/1128,  Бе о град, 2007, стр. 10.

10 Ср ђан Сло вић, Људска права, KEBS/OEBS и косовска криза, Ин сти тут за 
срп ску кул ту ру При шти на/Ле по са вић, 2010, стр. 87.
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пр во бит но имао за циљ да при ку пи чла но ве ши ром чи та ве 
Ју го сла ви је. У апри лу 1990. го ди не, Шкељ зен Ма ли ћи и дру-
ги из Удру же ња фи ло зо фа и со ци о ло га, осно ва ли су одво је ну 
Социјалдемократскустранку. Још се дам пар ти ја осно ва но 
је из спек тра но вих, углав ном мла дих ко сов ских ин те лек ту а-
ла ца и про фе си о на ла ца. Они су се од ре кли сва ке на де у по зи-
тив не про ме не уну тар ју го сло вен ског ко му ни стич ког окви ра 
1989. го ди не, по што је Ми ло ше ви ћев ре жим ухап сио Азе ма 
Вла си ја, мла дог ре фор ми стич ког ли де ра ко сов ског огран ка 
SКЈ, за то што је по ку шао да раз ре ши штрајк у Треп чи. 

У При шти ни је 1. ју ла 1990. го ди не фор ми ран и Ко
совскидемократскифорум у при су ству свих ал бан ских ал-
тер на тив них по ли тич ких стра на ка са Ко со ва и Ме то хи је. 
У Де кла ра ци ји ко ја је та да усво је на тра жи се обез бе ђи ва ње 
су ве ре ни те та Ко со ва у ви ду „кон сти ту тив не је ди ни це ју го-
сло вен ске за јед ни це рав но прав не са дру гим је ди ни ца ма“, од-
но сно ста тус ре пу бли ке за Ко со во. У то вре ме су ал бан ски 
ли де ри из ра зи ли бо ја зан да ће им Бе о град ус кра ти ти ауто но-
ми ју до би је ну Уста вом из 1974. го ди не. Ово је био пр ви при-
ти сак на ал бан ску опо зи ци ју. Дру ги се са сто јао у то ме што је 
ДСК при кри ве но же лео да ри зи ку је пре о вла ђу ју ћу по зи ци ју 
на Ко со ву и у ал бан ској ди ја спо ри, тра же њем де мо крат ских 
из бо ра пре ре ше ња те ри то ри јал ног ста ту са. На ве де ни ста тус 
ре пу бли ке је био је ди на ал тер на ти ва пот пу ној се це си ји. Ру-
ко вод ство ДСК је од ба ци ло и из глед ну за јед нич ку по ли тич-
ку плат фор му са оста лим пар ти ја ма, а и би ло ка кво уче шће 
на срп ским из бо ри ма те го ди не. 

Ве ћи на у ДСК се сло жи ла да тре ба од ба ци ти би ло ка-
кву са рад њу са срп ском опо зи ци јом и уче шће на из бо ри ма у 
окви ру за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра. Ми ло ше ви ћев ре жим 
је, са сво је стра не, обес хра бри вао би ло ка кву ко сов ску пар ти-
ци па ци ју. Ње го ви зва нич ни ци су ис кљу чи ли прак тич но све 
Ал бан це из ле гал ног за по сле ња, а да се не по ми ње по ли тич-
ка за сту пље ност у  ре кон стру и са ној Ср би ји. Зва нич ни ци из 
Бе о гра да су об ја ви ли оно што се све ло на ван ред но ста ње на 
Ко со ву 5. ју ла 1990. го ди не. Бе о град ско ми ни стар ство уну-
тра шњих по сло ва и руководећитимзаванреднеситуације 
јед но став но су пре у зе ли по кра ји ну по сле су спен зи је ње ног 
пар ла мен та и ад ми ни стра ци је.11 Они су уско ро от пу сти ли 

11 Ова тврд ња тра жи ма ло по ја шње ње. Тач но је то да је Ре пу бли ка Ср би ја су-
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115.000 од 170.000 ко сов ских Ал ба на ца за по сле них у шко ла-
ма, бол ни ца ма, су до ви ма и јав ној ад ми ни стра ци ји – из ве стан 
број већ је од био да до ла зи на по сао, а оста так је су спен до ван. 
Днев не но ви не Rilindja су за тво ре не, а те ле ви зиј ска ста ни ца 
пре у зе та. По ред на ве де ног, до бар део ал бан ског жи вља се на-
шао и без со ци јал ног оси гу ра ња. 

ДСК и оста так по ли тич ког спек тра су ком би но ва ли сна-
ге да би ство ри ли мре жу слу жби у сен ци, ко је ће обез бе ди-
ти основ но, сред ње и уни вер зи тет ско обра зо ва ње, уз основ не 
ме ди цин ске услу ге до кра ја де це ни је.12 Услу ге ко је је по ну-
дио срп ски ре жим су би ле бој ко то ва не, чи ме је Ко со во би ло 
од се че но од про пи сно опре мље них бол ни ца, а, по ми шље њу 
про за пад них ана ли ти ча ра и исто ри ча ра, ал бан ској де ци је 
би ло оне мо гу ће но да стек ну би ло ка кво зна ње срп ског је зи-
ка. Ова тврд ња се тре ба узе ти услов но, јер су са ми Ал бан ци 
ви ше же ле ли да ство ре сво је па ра лел не ин сти ту ци је не го да 
се обра зу ју у срп ским на свом ма тер њем је зи ку. Јед но став но, 
све је већ би ло укло пље но у кла сич ну ше му индоктринације 
ве за не за ства ра ње не за ви сне др жа ве Ко со во.

У та квој ат мос фе ри је ма ја 1992. го ди не опо зи ци ја ко-
сов ских Ал ба на ца одр жа ла избореусенци, на ко ји ма је ДСК 
осво јио 96 од 100 ме ста у пар ла мен ту у сен ци. Ру го ви на мно-
го хва ље на ак тив ност у не на сил ном от по ру би ће из ло же на 
при ти ску од 1993. го ди не, па на да ље. Услед те шких усло ва 
жи во та и ра да, мно ги Ал бан ци су еми гри ра ли. Иако се не 
мо же по хва ли ти ве шти на ма прак тич ног по ли ти ча ра, сна ге 
око ње га још ни су би ле до вољ но ја ке да га по ра зе. Кра јем 
1993. го ди не не ко ли ко сто ти на хи ља да Ал ба на ца је на пу сти-
ло Ко со во и оти шло у за пад ну Евро пу. Мно ги су та мо от кри-
ли све ја че по зи ве ал бан ске ди ја спо ре за не за ви сност и ору-
жа ни от пор, ко ји ма је би ло те шко одо ле ти. Ру го ва је тр пео 
кри ти ке због сво је уме ре но сти и по чео да се осла ња на не-
ко му ни стич ког пред сед ни ка Ал ба ни је Са ли ја Бе ри ше. То се 

спен до ва ла ауто но ми ју Ко со ва да ту Уста вом из 1974. го ди не, али је та ко ђе и 
тач на тврд ња да је ту исту ауто но ми ју ко сов ским Ал бан ци ма дао та да шњи 
пред сед ник СФРЈ – Ј. Б. Ти то, ко ја је би ла ви ше од ауто но ми је и да та без са-
гла сно сти Ре пу бли ке Ср би је. Ако је та ко не што мо гао Ти то да ура ди, за што 
он да Ми ло ше вић ни је мо гао да вра ти све на ста ро слич ном од лу ком?

12 Џон Р. Лем пи, Југославијакаоисторија, Дан Граф, Бе о град, 2004, стр. 364.
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ни је нај по вољ ни је за вр ши ло по Ру го ву, јер је Бе ри ша, на при-
ти сак за пад них зе ма ља, по ву као одо бре ње за не за ви сност.

Ни срп ска по зи ци ја на Ко со ву ни је би ла не са вла ди ва. 
Удео срп ског ста нов ни штва у це ло куп ној по пу ла ци ји на Ко-
со ву је био ис под 10% 1995. го ди не, тј. ма ње од 200.000. Ми-
ло ше вић је му дром так ти ком ус пео да из бег не би ло ка кве 
пре го во ре о Ко со ву за пре го ва рач ким сто лом кад је на те рао 
бо сан ске Ср бе да при хва те Деј тон ски спо ра зум. Ру го ва се 
кла дио на за пад ну ин тер вен ци ју као на док на ду за па сив ни 
от пор чак и ла ска њи ма срп ске опо зи ци је, и из гле да, из гу био. 
Не у спех огор че ног ан ти ми ло ше ви ћев ског ру ко вод ства ко а-
ли ци је За јед но да обра ти ви ше па жње на Ко со во, или по ну ди 
пре го во ре чак и о ре пу блич ком ста ту су, ни у ком слу ча ју ни-
је при до био би ло ког ко сов ског ли де ра да раз ми сли о бој ко-
ту срп ског по ли тич ког про це са. Пут ка још јед ном ет нич ком 
ра ту био је са да ши ром отво рен. 

ОтпоркосовскихАлбанацасрпскојвласти,
њенареакцијаиНАТОинтервенција

Из би ја ње гра ђан ског ра та на тлу бив ше Ју го сла ви је је 
по го до ва ло ко сов ским Ал бан ци ма у сми слу ин тер на ци о на-
ли за ци је ко сов ског про бле ма. То је био је дан од нај ва жни јих 
ци ље ва Албанскеалтернативе. Вр ло че сто по ми ња на срп ска 
ре пре си ја и угро же на људ ска пра ва и сло бо де су би ле основ-
но и вр ло успе шно сред ство ин тер на ци о на ли за ци је. Ово се 
мо же по ре ди ти са чу ве ном офанзивом за пад них зе ма ља про-
тив ста ња људ ских пра ва на Ис то ку Евро пе спро во ђе ном 
то ком одр жа ва ња кон фе рен ци ја КЕБС-а за вре ме „хлад ног 
ра та“. Де мо кра ти ја, људ ска пра ва и сло бо де су упо тре бље-
ни као ефи ка сно сред ство за при до би ја ње по др шке свет ске 
јав но сти, ре ле вант них ме ђу на род них по ли тич ких ин сти ту-
ци ја и ве ли ких си ла, а ујед но су па ра ван за оства ре ње крај-
њег ци ља – ства ра ње не за ви сне др жа ве или ује ди ње ње са 
Ал ба ни јом. Ра ни је се овај се па ра ти зам скри вао под пла штом 
вред но сти со ци ја ли зма, са да се то чи ни под пла штом па ро-
ла о де мо кра ти ји и људ ским пра ви ма. На да ље, та да шња СРЈ 
је би ла из ло же на ве ли ким ме ђу на род ним при ти ском да се, 
као услов за уки да ње санк ци ја, увр сти и ре ша ва ње косовског
проблема. 
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Ова кве окол но сти су прет хо ди ле обра зо ва њу Осло бо-
ди лач ке вој ске Ко со ва. Ње но тач но по ре кло ни је по зна то, али 
по сто је не ке спе ку ла ци је да је на ста ла од до бро во ља ца ко ји 
су се бо ри ли на стра ни хр ват ске ар ми је у Бо сни и сту де на-
та ко ји су еми гри ра ли у Швај цар ску, ко ји су се ује ди ни ли 
по чет ком 1993. го ди не, да би пла ни ра ли ору жа не на па де на 
срп ске вла сти на Ко со ву. Сту ден ти, ко ји су би ли при мо ра ни 
да слу же ЈНА   или за тва ра ни због де мон стра ци ја то ком 80-
их, су од лу чи ли да фор ми ра ју герилскеорганизације. Њи ма 
су се при кљу чи ли и ве те ра ни из бо сан ског ра та. По ред ОВК, 
по сто ја ла и и дру га гру па, али је ОВК би ла нај број ни ја, иако 
је у по чет ку об у хва та ла не ко ли ко сто ти на чла но ва. Кра јем 
апри ла 1996. го ди не, ОВК је по че ла са на па ди ма и уби ла 14 
Ср ба, од ко јих су не ки би ли из бе гли це из Кра ји не и по ли цај-
ци на ду жно сти. Не ки по сма тра чи су ове на па де оква ли фи-
ко ва ли као од го вор на при зна ње ју го сло вен ске фе де ра ци је од 
стра не ЕУ.

Пред ло же ни спо ра зум о обра зо ва њу, из ме ђу ДСК и Ми-
ло ше ви ће вог ре жи ма, да се ко сов ски Ал бан ци вра те на зад 
у шко ле и на уни вер зи те те, иза звао је не ко ли ко мир них де-
мон стра ци ја сту де на та исте го ди не. Овај пред лог су Ал бан-
ци од би ли. ОВК је ка сни је по че ла да на па да Ал бан це ко ји су 
би ли ло јал ни срп ским ин сти ту ци ја ма, а 1997. го ди не их је 
ин тен зи ви ра ла. ОВК је ис ти ца ла ефи ка сност сво јих деј ста-
ва ко ја су ре зул ти ра ла уби ја њем пре ко 50 по ли ца ја ца. Ве-
ћи на њих је уби је на из за се де, та ко да је срп ска стра на њих 
с пу ним пра вом на зи ва ла терористима. По раз Бе ри ши ног 
ре жи ма у Ал ба ни ји је иза звао пљач ку ар миј ских и по ли циј-
ских де поа ши ром чи та ве зе мље. Око 800.000 ко ма да ла ког 
оруж ја је оти шло на отво ре но тр жи ште. По шиљ ке овог но вог 
оруж ја су сти гле до ОВК на Ко со ву, или на те ри то ри ју уну-
тар се вер не ал бан ске гра ни це над ко јом вла да у Ти ра ни ни је 
има ла ефек тив ну кон тро лу. Ми ло ше ви ћев ре жим је, са сво је 
стра не, до био ве ли ку по шиљ ку те шког на о ру жа ња из Ру си је 
при кра ју го ди не.13

Обе стра не су би ле све же на о ру жа не, док су се устру-
ча ва ле да за поч ну пра ви рат. Ка да је Адем Де ма ћи, ко ји ће 
уско ро по ста ти пра ви по ли тич ки пред став ник ОВК, по звао 
ли де ре да об ја ве тро ме сеч но при мир је, ли де ри су од го во ри-
ли по пла вом но вих на па да. Ми ло ше вић је уз вра тио сла њем 

13 Лем пи, Југославијакаоисторија, оп. цит, стр. 366.
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САЈ (Спе ци јал на ан ти те ро ри стич ка је ди ни ца), под ру ко вод-
ством ве те ра на бо сан ског ра та, да на пад не ре ги он Дренице 
у цен трал ном Ко со ву. Дре ни ца је сма тра на тра ди ци о нал ним 
ме стом от по ра Ото ман ским, срп ским и ју го сло вен ским ко-
му ни стич ким вла сти ма, а са да шта бом ли де ра ОВК Аде ма 
Ја ша ри ја. САЈ је на пад из вео у фе бру а ру 1998. го ди не на чи-
та во се ло и том при ли ком убио Ја ша ри ја и још 40 са бо ра ца 
и чла но ва по ро ди це. Ово је уз не ми ри ло за пад не по ли ти ча-
ре, па је том при ли ком, Хол брук (Holbrook), бив ши аме рич-
ки пре го ва рач за Бо сну, до шао у Бе о град и зах те вао и до био 
спо ра зум о пре ки ду ва тре. Све се ово зби ва ло у ок то бру 1998. 
го ди не. Овај спо ра зум је тре ба ло да спро ве ду по сма тра чи 
ОЕBS-а. Ме ђу тим, ни јед на стра на ни је ви де ла спо ра зум као 
осно ву да љих од но са на Ко со ву. ОВК је до би ја ла све ви ше 
но вих чла но ва, а Ру го ва је све ви ше био од стра њи ван из тог 
про це са. Је ди ни це ОВК су ве о ма ба ха то за у зе ле по зи ци је ко је 
су др жа ле срп ске стра не у окви ру до го во ра о пре ки ду ва тре.

Срп ска стра на је по че ла да при пре ма Тре ћу ар ми ју и 
по ли циј ске је ди ни це под ми ни стар ством уну тра шњих по-
сло ва за опе ра ци ју на зва ну Потковица. Овај план је из и ски-
вао ма сив ну вој ну опе ра ци ју ши ром Ко со ва да се очи сте чи-
та ва се ла и ши ра око ли на у обла сти ма ко је су осум њи че не 
за ве зе са ОВК. Не ке од из бе гли ца ће са пу но на де из бе ћи у 
Ал ба ни ју, ода кле су де се ти не хи ља да, ка ко се прет по ста вља, 
до шле иле гал но. У ци љу спре ча ва ња кри ти ка до би је них од 
ко а ли ци је За јед но, Ми ло ше ви ћев ре жим је већ увео се ри ју 
ре пре сив них ме ра по чет ком 1998. го ди не. Ве о ма дра стич не 
ка зне су ућут ка ле или за тво ри ле не за ви сне ме ди је, а но ва по-
ста ва по ли тич ки на и ме но ва них рек то ра тра жи ла је да не за-
ви сни фа кул те ти пот пи шу крат ко роч не уго во ре или да бу ду 
за тво ре ни. 

У про ле ће 1999. го ди не, по че ла су два ис пре пле те на ра-
та. Је дан је успе шно во ди ла Вој ска Ју го сла ви је про тив ОВК, 
док су пљач ке од стра не по ли ци је и спе ци јал них сна га ми-
ни стар ства уну тра шњих по сло ва иза зва ле за пад ну ин тер-
вен ци ју. У ме ђу вре ме ну су се у Рам бу јеу одр жа ли пре го во ри 
из ме ђу пред став ни ка ОВК, Ми ло ше ви ће вог ре жи ма и за пад-
не де ле га ци је, ко ју је пред во ди ла аме рич ки др жав ни се кре-
тар Ме длин Ол брајт (MadelineAlbright). Европ ско-аме рич ки 
пред лог је зах те вао при су ство 30.000 NАТО вој ни ка да би се 
оја чао пре кид ва тре на Ко со ву, укљу чу ју ћи и пра во прела
скакрозСрбију ко је чак ни бе о град ска опо зи ци ја ни је мо гла 
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да при хва ти. Пред ста вљен као до ку мент о ко јем се не мо же 
пре го ва ра ти (ултиматум), план је та ко ђе ко сов ским Ал бан-
ци ма дао пра во на ре фе рен дум о не за ви сно сти у ро ку од три 
го ди не и да у ме ђу вре ме ну по ста ве по ли циј ске ше фо ве у 28 
од 31-ог ко сов ског сре за. Ме ђу тим, мла ди де ле га ти ОВК су 
се ус про ти ви ли остан ку Ко со ва у СРЈ, чак и на пр ри од од 
три го ди не, и од ред би ко ја је до зво ља ва ла да 2.500 вој ни ка 
ВЈ и 1.500 срп ских по ли ца ја ца оста ну у по кра ји ни. По што су 
пре фе ри ра ли вој ну кон фрон та ци ју са ВЈ да би оства ри ли ове 
кон це си је, они су би ли под врг ну ти те шком при ти ску да при-
хва те спо ра зум. Из ове пер спек ти ве се мо же сум ња ти да би 
то учи ни ли да су Ср би при хва ти ли спо ра зум. До ма ћа по др-
шка Ми ло ше ви ћу је по но во по ра сла пред по но вље ним прет-
ња ма Ол брај то ве. Ми ло ше вић је ве ро вао да ће не ко ли ко да на 
бом бар до ва ња би ти до вољ но да оја ча ње го ву до ма ћу по зи ци-
ју и на те ра ти NАТО са вез да за у ста ви бом бар до ва ње. Аме ри-
кан ци су, са сво је стра не, ве ро ва ли да ће не ко ли ко да на бом-
бар до ва ња би ти до вољ но да Ми ло ше вић од сту пи и при хва ти 
спо ра зум из Рам бу јеа, као што је учи нио са спо ра зу мом у 
Деј то ну. По ка за ло се да ни јед ни ни дру ги ни су би ли у пра ву. 

САД и ње ни са ве зни ци ни су би ли вољ ни да упо тре бе 
коп не не тру пе у би ло ка квој офан зив ној опе ра ци ји на Ко со-
ву. Да ли је њи хо ва ко нач на од лу ка да то учи не, по сле го то-
во три ме се ца кам па ње бом бар до ва њем, или ру ски пре кид 
по др шке сна га ма Ми ло ше ви ћа, или је ин тен зи тет кам па ње 
убр зао од лу ку Ми ло ше ви ћа да се пре да, оста је не раз ја шње-
но.  Под окри љем NАТО пак та и Опе ра ци јом удру же них сна-
га, усле ди ло је бом бар до ва ње, ко је је срп ске сна ге про те ра ло 
са те ри то ри је Ко со ва. С дру ге стра не, већ је уве ли ко по зна та 
чи ње ни ца да је срп ски зло чин над Ал бан ци ма пре ди мен зи-
о ни ран из про па ганд них раз ло га, где се спе ку ли са ло о ци-
фри од не ко ли ко де се ти на хи ља да по ги ну лих ци ви ла. У том 
ци љу, ме ђу на род на ко ми си ја ни је ни ка да ус пе ла да ве ри фи-
ку је ви ше од три хи ља де по ги ну лих ал бан ских ци ви ла ко је 
су уби ле срп ске сна ге без бед но сти. За кљу чак је да је Ср би ја 
из гу би ла пропаганднират и да се од то га ни је ка сни је опо-
ра ви ла.14

14 Sta te ment by ICTY in ve sti ga tors in Gu ar dian (Lon don), 18. August 2000; на ве-
де но пре ма: Schin dler R. John, Europe’sUnstableSoutheast, Na val War Col le ge 
Re vi ew, str. 27.
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SrdjanSlovic

HISTORICALGENESISANDNATUREOF
THEMODERNETHNICCONFLICTSIN

KOSOVOANDMETOHIA

Sum mary

Theauthor states that after the terminationof the eraof
theColdwartherewerethedisintegrationoftheformerUSSR,
Easternblock,andYugoslavia.Thedisintegrationitselfledtothe
appearanceofnolongertheGreatWar,butminorregionaland
internalconflicts.Theywereaccompaniedbytheinterventionof
other statesand internationalorganizations.Theirbasic cause
liesinthenonabilityofgovernmentstorestrainthem;therefo
re,nowgovernmentsastheirmainprioritiesdeterminetheirre
strain,sincesuchconflictsmaybetransformedintohumanitarian
tragedyandanarchy.

 Furthermore,theauthoremphasisesthatethnicclashesin
KosovoandMetohiaweredevelopingtowarddiffusionandesca
lation.TheconflictwasdiffusingintheterritoryofKosovoand
Metohiaandintheadjacentcountries,whileescalationimplied
the reinforcementof intensityof conflict. Inorder toneutralize
them some international factors included themselves–Contact
group,OSCЕ,NATO,EU.

 ThetopicofthispaperwillbethesituationinKosovoand
Metohiaappearedduringthe90iesoftheXXcentury.Thestress
willbeputonthepoliticalassociationofAlbanians,actingofpa
rallelstructuresofpowerandconflictsbetweenKLAandpolice
forcesofFRY.Sincetheconflictcouldnotberesolvedbymeans
ofnegotiations,therehadbeentheinterventionofNATOwhich
wereterminatedbytheKumanovoagreementandpassingofthe
Resolution1244,bywhichSerbiansecurityforcesandarmyhad
toretreatfromtheterritoryofKosovoandMetohia.

 Finally,theauthorconcludesthatsincerelationshipsbet
weenSerbsandAlbanianswerecharacterizedbyaculturalpat
ternofdominationand subordination, thenafter thearrivalof
internationalforcesintheterritoryofKosovoandMetohiathat
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dominationturnedtotheAlbanianside,sinceitwasimpossibleto
establishamuchtoodesiredmultiethnicsocietyinthatarea.
Keywords:ethnicity,conflict,KosovoandMetohia,politicalas

sociation,Albanians,Serbs,mediation,internatio
nalorganization.
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Résumé

EthnicalconflictsinKosovoandMetohiarepresentapart
ofthewholepatternoftherelationshipsbetweenSerbsandAlba
niansinthelast100yearsandmore.Thesearetherelationships
ofdominationandsubordinationburdenedwiththenegativeste
reotypes.Suchsituationlasteduntilthearrivaloftheinternatio
nalcivilandmilitarymission.ModernethnicconflictsinKosovo
andMetohiaappearedduringthe80tiesand90tiesofthe20th
century.Duringthe90tiesofthe20thcenturyparallelinstituti
onshadbeencreatedandKosovoissuewasinternationalized.It
isobviousthegovernmentwasnotabletocontrolandsettlethese
conflictsappearedafterthedisintegrationofSFRY.Itbecamein
dispensablethatconflicttobesettledbyinternationalorganiza
tionsandgreatpowers–USA,OSCE,EU,andUN.Ifwechoose
thesuccessofnegotiationof theparts inconflictasacriterion
oftheconflictssettlement,wearetoconcludesuchnegotiations
betweenRugovaandMilosevicweredoomedtofailure.Suchsi
tuationledtothepressureonthepartsinconflicttohalthosti
lities.Internationalcommunitystartedinvolvingitselfmoreand
moresuccessfully,andfinallygainedcontroloverthesituation.
Atthatstage,internationalcommunityhadnotbeeninfavourof
theindependenceofKosovoandMetohia,whichcontributedto
theSerbianparttoyield.

Ethnicconflictswerespreadingbymeansofdiffusionand
escalation.TherehadbeenbothkindsofconflictsinKosovoand
Metohiasothatinternationalcommunityfearedtheyweretobe
spread in the adjacent countries.NATO intervention inMarch
1999wasatypicalexampleofconflictsescalation.Itscausewas,
aseverybodyknew,preventionofhumanitariancatastropheand
protectionofhumanrights.Ifonlyinternationalcommunityhad
actedinallcrisisstrickenareaintheworld?!
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WesternanalystsareveryeagerwhilecriticizingRussian
vetoinSecurityCouncilconsideringitasakindofconflictdiffu
sion.AnobstaclewasinthetreatmentofKosovoandMetohiaas
suigeneriscase.Russiadoesnottreatitlikethat.Duetothat,itis
difficulttoreachunanimitywithinEuropeanUnionregardingthe
recognitionofKosovoandMetohiaasindependentstate.

Interethnicproblems,which caused ethnic conflicts,were
oneof theimmediatecausesof theoutbreakofYugoslavcrisis.
Kosovocrisisfromthe90tiesdidnotcomeaboutaccidentally.
Itwasprecededby theconditionofunrests in the80ties.The
unrestsfrom1981notonlydidtheyrequireameliorationofthe
livingconditionsof students,but theyclaimed thepreservation
oftheConstitutionfrom1974aswell.Thatconstitutiongavethe
Albaniansallprerogativesofthestatehood.Theultimateaimwas
thesecessionfromYugoslavia(Serbia)andannexiontoAlbania.
Atthattimetherewerenoclaimsfortheindependence.

ConflictsinKosovoandMetohiacouldnotbepreventedne
itherbyacompleteprotectionofnationalminoritiesguaranteed
bysubsequentconstitutionofFRY(1992)norbyahighlevelpo
liticalpluralism.Albaniansclaimedonlythedisintegrationfrom
Yugoslavia(Serbia),andlateron,independence.WhileSerbscla
imedonlyfortheintegrityandsovereignty.Finally,Yugoslavfor
ceswillbeboundtoleaveKosovoandMetohiaonthe10thofJune
1999bytheprovisionsoftheResolution1244.Otherprovisionsof
theResolutionwillhaveneverbeenapplieduntilnow.

 Овај рад је примљен 19. јула 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 19. септембра 2011. године.
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