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Митар Ковач1

ГЕОСТРАТЕГИЈСКИ ЗНАЧАЈ БАЛКАНА ЗА НАТО
Сажетак: Балкан је простор непредвидивости, историјског страдања
народа и огромне заинтересованости великих сила. Представља симбол
великих невоља народа, заосталости у развоју и наглих обрта, у
крупним историјским догађајима и два светска рата у 20. веку. Бурна
историја Балкана обележена је бројним ратовима који су углавном
инспирисани и подржани извана. Због честих ратова и сукоба остала је
позната изрека да је Балкан „буре барута”. Балкан у савременој
геополитичкој архитектури Европе има веома велики стратегијски
значај. Све империје кроз историју тежиле су да у потпуности
господаре Балканом. То данас чини и НАТО, покушавајући да потисне
руско и кинеско присуство, у било ком смислу, почев од политике,
привреде, енергетике, финансија, безбедности и војне сарадње. Време
пред нама је време великих безбедносних дилема и изазова за
безбедност балканских народа и држава. Водеће државе Запада, пре
свега САД, Велика Британија, Француска и Немачка, свака због својих
националних интереса, настоје да опстану на Балкану и да што више
ставе под свој утицај националне и политичке елите које владају
државама Балкана. Поред тога што то чине кроз билатералне односе,
отворено то спроводе и кроз различите моделе евроатлантских
интеграција. Под плаштом тих интеграција, ЕУ и НАТО спречавају
сарадњу држава Балкана са другим великим државама света, пре свега
са Русијом и Кином. Те државе су, једноставно речено, заточеници
интереса првенствено САД и водећих држава НАТО и ЕУ. Балкан је
био и остао у центру пажње НАТО-а.
Кључне речи: геостратегијски значај, Балкан, НАТО.

УВОД
Балкан
је
мултикултурна,
мултинационална
и
мултиконфесионална средина, где се на специфичан начин, под
утицајем историјских противречности и под утицајем великих сила,
стварају претпоставке за сукобе различите врсте. По ко зна који пут у
историји у току је велика битка за Балкан, прецизније битка за
1

Проф. др Митар Ковач, генерал-мајор у пензији, Факултет за пројектни и иновациони
менаџмент, директор Евроазијског безбедносног форума.
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геополитички утицај на Балкану. До краја Хладног рата јасно су биле
подељене зоне утицаја, да би се након распада ВУ и распадом СССР-а,
вероломно НАТО почео ширити на Исток, не чекајући да се заврши
природан процес транзиције.
Период од 1991. до 1999. године на Балкану је искоришћен од
стране НАТО-а за „попуњавање празног простора” који је нарушавао
његову територијалну компактност у југоисточној Европи. Тај
„копнени прекид” између Италије, на једној страни, и Грчке и Турске,
на другој, значајан за будуће операције на Блиском и Средњем Истоку,
као и према Русији, решаван је пријемом нових чланица у ЕУ и НАТО
без икаквих испуњених, а већ познатих и прокламованих критеријума
тих организација. На другој страни, Југославија је разбијана на свиреп
начин уз непосредно учешће НАТО чланица и уз конципирање и
практично тестирање нове улоге тог јединог преосталог војног савеза
који је изгубио смисао постојања и тражио нове разлоге свог опстанка.
Директна инфилтрација НАТО-а у источној Европи заснивала
се на дугорочним интересима и циљевима САД. Водеће државе НАТОа пратиле су и сервилно извршавале инструкције САД, па и оне који су
се односили на прекомпоновање Балкана и формирање нових
сателитских државица без реалне моћи. Балкан је процењен као
простор којим треба што пре загосподарити у целини, како би се на
југоистоку Европе обезбедила јединствена оперативна основица за
даљи поход на Исток и спречио повратак или уплив нових светских
сила које су у успону. Настојали су да створе интегрални балкански
геополитички и геостратегијски полукруг у односу на границе Руске
Федерације и регионе у њиховој близини.
Основа балканског геополитичког и геостратегијског обухвата
на југоисточном крилу НАТО-а формира се од читавог низа нових
упоришта, база, путева, лука, аеродрома, полигона и других
инсталација, за САД и НАТО лако доступних како из Средоземног,
тако из Јадранског и Егејског басена. Да би се загосподарило Балканом
у целости, процењено је да простор бивше СФРЈ има посебан значај, а у
оквиру њега Србија, коју треба разбити и потчинити својој вољи. У том
контексту, Косово и Метохија представља важан простор за САД и
НАТО. То се потврдило и у НАТО агресији 1999. године, која је
изведена под плаштом хуманитарне интервенције са најважнијим
циљем да се тај део Републике Србије окупира, отцепи и постане
„амерички носач авиона на европском копну”. Тачка која би била
оперативни ослонац стабилне запоседнутости Косова и Метохије,
идентификована је у аеродрому Слатина. Када су, при окупацији
Косова и Метохије 1999. године, НАТО снаге, првенствено Велике
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Британије и САД, тежиле да по сваку цену потисну припаднике Руске
Војске са те важне позиције, а потом и са целог простора Косова и
Метохије, могле су се проценити даље агресивне намере НАТО-а и
значај који Косово и Метохија имају за Алијансу. Наравно, у свему
томе препознати су и лични криминални планови сарадње политичких
и војних руководилаца из САД и УК и терориста тзв. ОВК које су
„промовисали” у нову политичку елиту лажне државе Косово. Пре
свега, то су Медлин Олбрајт, Тони Блер и Весли Кларк, који су са
врхом НАТО „државе Косово” направили приватни бизнис,
узурпирајући ресурсе Реублике Србије.
Регион Балкана постао је и остао кључно место сукоба
геостратешких интереса великих сила, а самим тим, и тачка превирања.
Западу се чини да је прва рунда утицаја припала САД-у и ЕУ, али
Русија и Кина још нису рекле своју последњу реч и боре се за
поштовање међународног права и Резолуције 1244 СБ УН, као и за
отворену сарадњу са свим државама и народима Балкана, па и Европе у
целини. Зато се све више може говорити о Балкану као кризном
подручју, где САД и НАТО настоје да примене два различита
критеријума у поништавању српских националних интереса на Косову
и Метохији и у Републици Српској, а потом и да, у целости и без
ограничења, загосподаре Балканом.
Америчке трупе су, од самог почетка окупације Косова и
Метохије, биле намерене да, базирањем својих снага омогуће да у
будућности контролишу комуникације на вардарско-моравском правцу
које из централне Европе изводе ка Блиском истоку и Средоземљу. База
Бондстил била је изабрана као добра локација за простор Косова и
Метохије, али и за простор Балкана у целини, са намером да и након
престанка мандата КФОР-а, задрже ту базу ради остварења америчких
геостратешких интереса, уз отварање нових копнених, ваздухопловних
и поморских база.2 Не може се оспорити да су САД, од деведесетих
година прошлог века, па све до 2010. године, успеле на планетарном
нивоу да наметну таласократски концепт као победнички, а да се тај
концепт у Европи остварује као евроатлантизам, чланство у НАТО-у и
ЕУ. Дошло је до замора и неверице слободних народа и држава у
Европи, јер су постали свесни да је почетни смисао одбрамбеног
карактера НАТО-а прерастао у агресивну војнополитичку организацију
која се понаша као пироман и отвара нова жаришта, кризе и сукобе.
Посебно је разобличена та агресивна стратегија НАТО-а у
2

Миломир Степић, Српско питање – геополитичко питање, Јантар-група, Београд,
2004, стр. 218.
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пројектовању и вођењу Украјинске кризе и у успостављању линије
поделе у Европи од Балтика до Блиског истока. Та линија поделе у
Европи и увођење санкција Запада према Руској Федерацији јесу у
функцији милитаризације те линије поделе и изазивања локалних
ратова, који лако могу прерасти у регионалне, са несагледивим
последицама. Таква подељена Европа одговара само САД-у. Питање је
политичке елите у водећим европским државама, Русији и Кини да
превазиђу вештачке деобе и поделе и појачају сарадњу на политичком,
привредном, енергетском и сваком другом плану. Развој тих односа
тежишно ће определити и односе на Балкану.

ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТ И ГЕОПОЛИТИЧКИ ЗНАЧАЈ
БАЛКАНА
Разумети историјски контекст и значај Балкана веома је тешко
без анализе геополитике великих сила према овом простору у дужем
времену. Геополитика је, у суштини, концепт двадесетог века. Термин
геополитика, први пут је употребио Рудолф Кјелен, шведски
политиколог, 1899. године, али је у широку употребу ушао тек 1930.
године, када га је промовисала група немачких географа окупљених око
пензионисаног генерала Карла Хаусхофера. Бројни научници на Западу
и на Истоку заинтересовали су се за геополитику као теорију, науку
која полази од претпостављеног значаја географског фактора за моћ и
националне интересе, као и за укупни утицај држава у међународним
односима. Назив геополитика настао је од две грчке речи: geo – земља
и politico – политика. Најпознатији савремени војни писац који у
научним круговима слови као родоначелник модерне француске
геополитике, генерал Пјери Мари Галоа, сматра да је геополитика, у
суштини, „утицај средине на народе и њихов развој”; с једне стрaне,
народе обликује њихово окружење, а с друге – време.3, 4
Појам Балкан први пут се помиње крајем 17. века. Иако се
веома дуго користи у географији, геополитици и геостратегији, ипак не
постоји прецизно одређење појма Балкан, као ни појма тзв. западни
Балкан. На основу аналогије са називима Пиринејског и Апенинског
полуострва, која су названа према доминирајућим планинским
масивима, немачки географ Јохан Аугуст Цојне, још 1808. године, први
је именовао тај простор према Старој планини коју су Турци много пре
назвали Балкан планина, пошто је сматрано да је то главни масив
3
4

М. Сретеновић, Војно дело 3/2009.
Пјер Мари Галоа, „Нови извори моћи”, Војно дело, пролеће/2010.
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полуострва. У политичкој терминологији Балкан је дуго носио назив
„Европска Турска”.5
У нашој научној литератури, поред Јована Цвијића, који је у
својим истраживањима истакао значајне геополитичке детерминанте
Балкана, до пред крај 20. века није било значајнијих анализа
геополитичког положаја Балкана и геополитичких утицаја према овом
простору. На овим просторима геополитика је била помало
заборављена и, нажалост, то је један од главних разлога неразумевања
геополитичких процеса у највишим политичким круговима на простору
западног Балкана, што је имало разорне последице у последњој
деценији 20. века.
У географском одређењу простора Балкана, теорија Јована
Цвијића је веома цењена и прецизно изложена. По тој теорији, његова
северна граница је: река Дунав – река Сава – река Купа – северна обала
Ријечког залива, на југу Средоземно море, на југоистоку Егејско море,
на истоку Црно море, а на западу Јадранско и Јонско море. Балкан је
геопростор који спаја Европу са Азијом, од које је одвојен мореузима
Босфор и Дарданели. У 18. веку за већи део Балкана коришћен је назив
„Европска Турска”, према којем је за балкански идентитет одлучујуће
Отоманско освајање. Управо са Турцима на Балкан је дошла и реч
балкан у значењу „планина”. Смена имена „Европска Турска” у
„Балкан” уследила је слабљењем Турске на Балкану.6
Западноевропско гледање на Балкан је веома проблематично,
јер га велики број водећих политичара сматра периферијом Европе,
која је склона хаосу и сукобима по основу различитих националних,
религијских, пограничних и социјалних антагонизама, те прелазном
евроазијском
зоном
нестабилних
државно-територијалних
конструкција, отворених за спољне утицаје и профилисање
приоритетних интереса светских центара моћи.
На Балкану су се, нажалост, интереси великих империја и
доминантних религија тако несрећно укрштали да су разједињавали и
разбијали државе и народе и увећавали разлике у политичком, верском
и националном погледу. То је периодично изазивало међусобне сукобе.
На Балкану никада није организован стабилан јединствен геополитички
простор, већ је он, због спољних интереса и унутрашњих
противречности, издељен у више мањих државица, а њихови
парцијални интереси спречавали су развој интеграционих процеса.
5
6

М. Сретеновић, Војно дело 3/2009.
Војна eнциклопедија, друго издање, књига 1, ВИЗ, Београд, 1973, стр. 549.
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Према мишљењу двојице познатих геополитичара, Рацела и
Макиндера, на Балкану је одувек тесна „повезаност борбе за опстанак
са борбом за простор“ У њему се преплићу трагови европских и
ваневропских утицаја, открива, у суштини, културу раскршћа која је
имала велики значај за балканске геополитичке хоризонте, за поглед на
свијет балканског човјека, који је често био недовољно схваћен и
погрешно интерпретиран од стране сусједних народа и „великих сила”.7
Због последица које су преживели кроз историју, многи народи
би се радо одрекли да припадају Балкану. Негирање припадности
Балкану може бити мотивисано историјским, политичким, верским или
емоционалним разлозима. Балканске земље у ужем смислу су:
Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Албанија,
Македонија, Грчка, Бугарска и европски део Турске. Балканске земље у
ширем смислу су, осим наведених, још Словенија и Румунија. Балкан у
савременој геополитичкој архитектури Европе има одређен
геополитички значај као саобраћајно чвориште веза између Европе,
Азије и Блиског истока, односно будућих траса нафтовода и гасовода.8
Измешаност различитих народа и вера и њихова вечита борба за
што веће територије и несагласје око међудржавних територијалних
разграничења, у дугој историји балканских односа били су најчешћи
узрок међусобних спорова и оружаних сукоба, што је погодовало
уплитању спољних сила у „балканске послове”, према познатој
макијавелистичкој максими „подели, па владај”. Преузимањем улоге
заштитника појединих балканских народа, велике силе су истовремено
обезбеђивале и зону свог непосредног утицаја, у складу са стратешким
интересима.
У представама водећих сила ЕУ дуже време се користи појам
балканизација као метафора етничких и верских сукоба,
изолационистичког, државног, културног и верског екстремизма, који
је довео до страдања Европе у два светска рата. Балканизација9,
сублимира сву политичко-територијалну уситњеност, међусобну
антагонизованост и инструментализованост регионалних чинилаца за
потребе спољних центара моћи.
Модел „балканизације” представља „групу малих, нестабилних,
слабих држава, које се базирају на идеји нације у једном региону у
7

М. Грчић, „Балкан као културни субконтинент Европе”, Гласник Српског географског
друштва, Београд, 2005.
8
http://pisjournal.com/index.php/item/65-geopolitika-na-balkanu
9
М. Степић, У вртлогу балканизације, Институт за геополитичке студије, Београд,
2001, стр. 178.
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којем се држава и нација територијално не подударају”. Територијалне
претензије су често засноване на етничким разлозима присаједињења
области у другим државама у којима живе њихови сународници. Такви
интереси су често подупрти извана. То се посебно види на примеру
Косметске кризе и подударности националних интереса САД, УК,
Албаније и албанске националне мањине на простору Косова и
Метохије.
У историји међународних односа, балканизација је синоним за
сплетове компликованих противречности у односима народа који живе
на Балкану. Те противречности условљене су повезаношћу проблема
локалног, регионалног и глобалног карактера, у којима велике силе
своје интересе и односе преносе на односе народа и држава тог
простора, што доводи до криза, сукоба, отворених непријатељстава, па
и ратова, на националној, верској и политичкој основи. Ривалство је
препуштено балканским народима, да се боре за изградњу националних
држава или за неповредивост граница.
Завршетком Првог светског рата, са светске сцене збрисане су
четири царевине: Отоманско царство, царска Русија, Аустроугарска
монархија и Немачка царевина. Сматрало се да ће то имати позитиван
одраз и на решавање, неоправдано игнорисаних, српских националних
интереса. Иако победник у рату, Краљевина Србија се, уместо за
стварање јединствене српске државе на етничким српским просторима
где живи српски народ и просторима које је ослободила Српска војска,
определила за идеју уједињења јужнословенских народа. Догађаји који
ће након уједињења уследити, показаће да је тај избор био најпогубнији
управо за српски народ.10
Идеја југословенства, базирана је на тежњама дела
јужнословенских народа за ослобођењем и уједињењем. Њихов
национални идентитет и самосвест су у великој мери били изложени
деловању различитих државних, верских и културних образаца који су
изнедрили скоро непомирљиве противречности и анимозитете. Расколи
и сукоби религијских и националних разлика, у великој мери,
исписивали су генезу развоја идеје југословенства. Та идеја
југословенства веома кратко је била подржана од народа који су из
редова губитника у Првом светском рату преведени у победнике након
10

Период југословенства – Прва југословенска држава названа „Краљевина Срба
Хрвата и Словенаца”, настала је као резултат победе српске војске у Првом светском
рату, тежње „Југословенског одбора” за уједињењем јужнословенских народа и воље
великих сила, које су формирање нове државе правдале стварањем „санитарног
кордона” наспрам Совјетског Савеза.
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рата по основу страдања Србије и српског народа. Такав интересни
однос Хрвата и Словенаца, а након Другог светског рата, Македоније,
Црне Горе, Муслимана и Хрвата у БиХ, довели су до разбијања бивше
СФРЈ у грађанском рату.
Настанком заједничке вишенационалне државе, српском народу
је први пут омогућено да живи у једној држави, док су остали
јужнословенски народи, тежећи да се одвоје од пријашњих
окупаторских империја, у заједничкој држави нашли привремено
уточиште. Заправо, њихов стварни интерес и примарни циљ био је
стварање самосталних држава. Иако често прикриване, амбиције
сепаратизма биле су јасно видљиве из односа појединих народа према
новоформираној држави. Сепаратизам Хрвата, Словенаца, Муслимана,
Македонаца и Црногораца непрекидно је прожимао целокупне односе
од настанка до коначног разбијања СФРЈ. Све те процесе и неискреност
појединих народа при формирању Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца веома јасно и пророчански је предвидео војвода Живојин
Мишић: „Ми Ваше Величанство, треба да ампутирамо Хрватску. То
није наша територија, ми тамо немамо шта да тражимо. Они сматрају
да смо ми дивљаци и да смо их окупирали, може се свашта десити у
будућности.” (савет Живојина Мишића регенту Александру
Карађорђевићу 1919. године). Срби нису били дорасли лукавим играма
Хрвата и Словенаца 1918. године. Чак и када је у лето 1917. године
потписана Крфска декларација, у којој су дефинисани основни
принципи изградње будуће заједничке државе Срба, Хрвата и
Словенаца, „Југословенски одбор”, за кога српски сељак који је носио
рат на својим плећима није ни знао да постоји, је планирао како
злоупотребити српску владу”.11
Краљ Александар Карађорђевић је својом главом, краљевством,
страдањем своје породице, платио заблуду југословенства у коју је
веровао и којој је принео жртву страдања Србије у Првом светском
рату.
На Балкану, скоро традиционално, Србија је стајала на путу
немачких агресивних амбиција у Првом и Другом светском рату. Кад
год је јачала Немачка, Србија је била угрожена. Почетак реализације
плана „Барбароса” и напада Немачке на СССР одложен је за месец дана
због немира и отпора српског народа фашистичкој Немачкој и Тројном
пакту. У новијој историји, од НАТО агресије на СР Југославију 1999.
године, па до данас, успорен је суштински даљи поход НАТО-а на
Исток. Тада је Запад био најјачи, а Русија исцрпљена и опустошена
11

С. Нишић, Велике силе и Балкан, Војноиздавачки завод, Београд, 1999, стр. 135.
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кроз различите унутрашње процесе и превирања. За тих петнаест
година на Западу су се десили различити процеси урушавања моћи и
јединства. Српски народ је страдао од необуздане НАТО војне силе,
али је истовремено допринео да се разбије лажна слика о његовој
миротворној улози и о његовом „одбрамбеном карактеру”. На страдању
Србије, Русија и Кина су виделе опасност која се ваља преко Европе ка
њеним границама. Зато се може рећи да је борба српског народа
одложила поход НАТО-а на Русију, најмање за 10 година. То ће
сигурно судбоносно деловати, у крајњем, и на распад ове омражене
војно-политичке организације под доминацијом САД.
Након Другог светског рата Југославији, првенствено Србији,
није плаћена ратна одштета. То се није десило ни након НАТО агресије
1999. године до данас. Да је Србија добила ратну одштету после ова два
рата који су вођени против српског народа, не би нам требали никакви
кредити ММФ-а и аранжмани Светске банке. Мултинационалне
корпорације на Западу намеравају да принуде руководство Србије да се
распродају и преостале стратешке државне компаније, као што су
Електроприведа, Телеком, продаја пољопривредног земљишта и, на
крају, продаја предузећа одбрамбене индустрије. То угрожава српске
виталне националне интересе у будућности, јер би се наредне
генерације рађале у држави која суштински није њихова, да буду
јефтина радна снага у страним компанијама и паори у немачким
компанијама и пољопривредним комбинатима по Војводини, а профит
би се износио из Србије.
Запад је, после Хладног рата, пореметио балканску равнотежу
успостављену након Другог светског рата, тако што је делегитимисан
значај принципа територијалне целовитости вишенационалних држава
и оснажен принцип самоопредељења народа, који је селективно
примењиван и на штету српског народа који је највише страдао за прву
и другу Југославију. Чињеница да веће мањинске заједнице на
Западном Балкану налазе подршку за свој идентитет у суседним
државама, додатно продубљује потребу избијања конфликата и
могућност за њихову интернационализацију. Распад бивше СФРЈ, уз
признавање тзв. авнојевских граница, генерисао је грађанске ратове са
националним и верским обележјем у Хрватској и посебно у Босни и
Херцеговини.
Брзе промене на светској сцени на крају 20. века, из основа су
промениле простор Балкана. Те промене имале су снагу геополитичког
земљотреса чији је епицентар био у бившој СФРЈ, која је дуго времена
била својеврсни полигон за одмеравање моћи и утицаја великих сила,
првенствено водећих сила Запада. На простору СФРЈ, као резултат
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снaжних геополитичких процеса створено је, за кратко време, шест
држава са намером даље фрагментације тог простора. Запад је, из њима
знаних разлога, за тај део Балкана – бивша СФРЈ без Словеније, са
Албанијом – усвојио појам „западни Балкан”, који одражава
специфично географско, политичко и безбедносно трусно подручје у
коме водеће НАТО силе желе да раздробе српске националне интересе
уз пуну афирмацију албанских националних интереса, кроз поступак
суштинске подршке процесу настанка тзв. Велике Албаније. Србија то
јасно препознаје и српски народ не треба да дозволи предају Косова и
Метохије, нити признавање лажне НАТО „државе Косово”.
„Западни Балкан” имао је, у време биполарне поделе Европе,
повољан безбедносни положај, што му је обезбеђивало релативну
стабилност. Поред тога, тадашња СФРЈ је имала водећи положај у
региону, јер је успостављала везе са земљама Европе и имала главну
улогу у стварању и јачању Покрета несврстаних. Рушењем Берлинског
зида, као једним од најзначајнијих догађаја у 20. веку, коначно је
престао период биполарног поретка, а тиме је промењен значај и
геополитички положај тзв. западног Балкана. Запад је наметнуо нове
геополитичке процесе, који, нажалост, на тим просторима нису одмах
били препознати и разумљиви за владајуће политичке елите.12
Простор Србије је кључни европски југоисточни транзитни
коридор. Преко њега воде најкраћи копнени, ваздушни и речни
комуникацијски правци према Средњем истоку и Блиском истоку и
источном Медитерану. Све оно што суштински карактерише
геополитички положај простора тзв. западног Балкана, у ствари, јесте
специфичност геопростора Србије. Сходно таквом положају, постоји
историјска константа заинтересованости водећих европских и
ваневропских сила за простор Балкана, па и Србију, као централну
државу тог простора. Примерено развоју ситуације у свету и региону,
стратегија очувања и опстанка српског народа треба да почива управо
на интеграцији, братству и заједништву на српском етничком простору,
уз помоћ пријатељских народа и држава.
Геополитички положај Балкана у сфери интереса великих сила
има условно карактеристичне периоде у новијој историји:
Први: од краја 19. века до краја Другог светског рата – период
геополитичког освајања;
Други: од завршетка Другог светског рата до „пада Берлинског
зида” – период геополитичког утицаја;
12

С. Шушић, Геополитички кошмар Балкана, Београд, 2004, стр. 14.
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Трећи: након распада ВУ – период геополитичке доминације
Запада и насиља НАТО-а;
Четврти: након рата у Сирији и Украјинске кризе, успона Кине
и Русије – период геополитичке равнотеже у процесу изградње
мултиполарног светског поретка.

ОДНОС СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА ПРЕМА
БАЛКАНУ КРОЗ ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЈУ НАТО И ЕУ
Кључну улогу у креирању стања на Балкану након Хладног рата
имали су НАТО и Европска унија. Крајњи циљ постхладноратовског
ширења НАТО-а, у складу са стратешким интересима САД-а, јесте да
заврши војно полуокружење Русије, тако да она остане изолована од
централне Европе, да изазива локалне ратове дуж те линије поделе уз
сталне санкције, све док Русија не престане да буде јединствена
функционална држава и док се не дезинтегрише кроз унутрашње
социјалне противречности, кризе и сукобе. Разлог за то је што је Русија
једина држава чији је стратешки војни арсенал способан да се
супротстави интересима САД-а и што има огроман животни простор и
поседује огромне природне ресурсе. НАТО је сувише „растегнут”
циљевима и нереалним снагама у односу на те пројектоване циљеве и,
на срећу човечанства, нестаће у том процесу ирационалног деловања. У
оквиру НАТО-а, САД желе и даље да доминирају и да преко тог савеза
афирмишу и штите, пре свега, своје националне интересе и циљеве. Од
тзв. одбрамбеног савеза створен је агресиван војнополитички блок, који
покушава да се наметне као „светски жандарм” и инструмент
мултинационалних корпорација и водећих држава Запада. То постепено
изазива забринутост цивилног друштва у моћнијим и „старим”
чланицама Европске уније, јер је угрожен европски мир.
Јавност у Европи све се више пита: Зашто постоји НАТО данас
када нема противтежу другог блока? Добро је што део јавности и у
САД-у, па и сам председник Доналд Трамп не виде оправданост
постојања НАТО-а, поготово не оправдавају начин његовог
функционисања и деловања у савременим међународним односима.
НАТО се већ потврдио као организација која ствара конфликте, разара
многе традиционалне државе и често подржава оружане побуне,
„обојене револуције” и екстремне покрете који разбијају суверенитет
појединих држава. Примера за такво деловање је превише, почев од
разбијања бивше СФР Југославије, па до хаоса изазваног на северу
Африке и на Блиском истоку.
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Схватајући своју незавидну позицију, поједине чланице ЕУ
желе да се ослободе зависности од САД-а и НАТО-а, како би ЕУ
прерасла у самосталног играча у међународним односима, у војној и
спољнополитичкој сфери. Међутим, поред добрих намера, очигледно је
да ЕУ, у овом периоду, није постигла ни политички консензус да
изграђује аутономан безбедносни и спољнополитички систем који није
под доминацијом САД-а. Изласком Велике Британије из ЕУ, додатно су
пољуљани било какви евентуални покушаји самосталности ЕУ у
процесу доношења стратешких одлука. У својој суштини, водеће
државе ЕУ су данас више забринуте због своје будућности него због
лажне претње од Русије, која је исконструисана од стране САД-а у
процесу изградње конфликата и сукоба у Европи. Оваква ЕУ није више
по мери већине слободних грађана и народа Европе. Лажним претњама
на источним границама НАТО-а, за бивше совјетске републике се, по
„препорукама” САД-а, ствара представа да су чак војно угрожене, те да
НАТО тамо треба да концентрише снаге и изграђује тзв. противракетни
штит и базира ракете кратког домета након једностраног повлачења
САД-а из споразума о ракетама кратког и средњег домета.
Због своје резервисаности према Русији, многе европске државе
све чешће су у ситуацији да их САД стављају у улогу таоца, да их
увлаче у сукоб преко економских санкција, а у будућности би то могле
чинити и кроз оружане сукобе. Посебно је то очигледно за нове
чланице НАТО-а и ЕУ на истоку. У том смислу, најистуреније су
Пољска, Румунија и балтичке државе. У ред ових земаља, САД настоје
да укључе Украјину и Грузију. Те државе, заједно са Турском,
предвиђене су да буду први ешалон дуж линије сукобљености. Због
свих наведених политичких дешавања, Европом се шири расправа о
томе шта је заправо НАТО данас, али о овој значајној расправи унутар
ЕУ медији из познатих разлога упорно ћуте.
Хитност прикључивања бивших социјалистичких држава
НАТО-у подстиче се свим средствима, јер је стратешки циљ Алијансе
да у целости избије са својим војним ефективима на границе Русије,
како би се, у најпогоднијем тренутку, претњом силом, што безболније
поделила Русија, уз унутрашње немире и сукобе.
У првој половини 2015. године били су приметни напори
појединих држава чланица НАТО-а да Балкан, пре свега тзв. западни
Балкан, врате на дневни ред политичких консултација на највишем
нивоу. Најзначајнија од њих је иницијатива НАТО чланица које се
граниче са државама западног Балкана, предвођених Мађарском, да се
преиспита политика Алијансе према том региону. Тако је крајем априла
2015. године израђен иницијални документ у коме се Западни Балкан
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представља као „недовршен посао” који има потенцијал да поново
постане озбиљна безбедносна претња за НАТО и његове чланице. У
документу је наглашено да актуелни безбедносни изазови на источним
и јужним границама Алијансе негативно утичу и на целокупну
безбедносну ситуацију на западном Балкану, што се огледа у порасту
„опасности од исламског екстремизма и утицаја Руске Федерације”.
Кроз управљање кризама на евроазијском простору, САД, преко
НАТО пакта и ЕУ, настоје умањити способности Руске Федерације и
њен све већи значај у међународним односима. Истовремено, САД
намеравају да, преко смањења прихода Руске Федерације од извоза
нафте и гаса, изазивају социјалне тензије и незадовољство у већим
градовима Русије, како би то унутрашње незадовољство расло и
постало плодно тло за унутрашње противречности, сукобе, па и смену
актуелне власти. Под плаштом конфликата у Европи и Украјинске
кризе, НАТО, а пре свега САД и Велика Британија, настојаће да
повећају базирање својих војних снага у Пољској, Немачкој, балтичким
државама, Румунији, Бугарској и на целом Балкану. То говори у прилог
тези да је врло вероватно да такав развој ситуације јесте последица
супротстављености интереса и различитог система вредности бивших и
нових центара моћи у међународним односима.
Стање сукобљености у Европи и на Балкану тежишно изазива
тежња САД-а да глобално доминирају, али то реално више није могуће,
јер су настали и нови центри моћи који по сваку цену штите свој
систем вредности и националне интересе. То је инерција деловања већ
бивше империје, чија администрација није свесна да је прошло време
униполарног света, у сваком погледу. Због логике силе и примене силе
у свету, САД су у великом делу света постале омражена држава. Зато
њене амбасаде, са системом обезбеђења и по визуелним обележјима –
опасане бодљикавом жицом, више личе на логоре него на дипломатска
представништва. Када се, чак и данас, пажљивије анализира присуство
војних снага САД-а и Велике Британије у Европи, а пре свега у
Немачкој, долази се до закључка да, у суштини, Европа није слободна
ни данас, 74 године након Другог светског рата.
Европска унија је инструментализована у функцији интереса
америчке администрације. САД разбијају и уништавају државе и
организације које не могу да контролишу или које, у потрази за
ресурсима и тржиштем, делују у супротности са њиховим интересимa и
интересима мултинационалних корпорација. Вредности ЕУ постале су
анационалне, подсећају на идеологију комунизма и пропаганду о
бољем животу, по сваку цену. Сиромашни народи и државе су примане
у чланство ЕУ уз јаку медијску и психолошко-пропагандну матрицу о
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високим стандардима и бољем животу. Због социјалних прилика, многе
државе Европе журиле су да што пре уђу у ЕУ, по цену губљења
националног суверенитета и преношења значајних државних
надлежности на администрацију у Бриселу.

Слика 1. НАТО поглед на Балкан
У основи вредности ЕУ јесте економија, а не духовне и
културне вредности народа и то се препознаје на сваком месту у
институцијама бриселске администрације. Поново се у Европи
спремају ратови, мимо воље њених грађана. У томе обилато учествују
власти водећих држава ЕУ, заједно са САД-ом, пре свега Великом
Британијом, док су Немачка и Француска и даље под доминацијом
Америке и никако не успевају да се ослободе хладноратовске логике
односа према Русији. Француска се бојажљиво враћа себи, опоменута и
отрежњена таласом тероризма и све већим притиском јавности и
цивилног друштва. Под притиском САД-а, ЕУ је донела одлуку о
увођењу санкција Русији, у суштини због проблема које је произвео
Запад у Украјини. У том процесу доношења одлуке о санкцијама био је
препознатљив уцењивачки однос и притисци према чланицама ЕУ које
се нису слагале с тим поступком нити је то био израз воље њихових
народа. „Американизована ЕУ”, па и цела Европа, доводе се у позицију
таоца који трпи последице америчких интереса у походу на Русију.

20

Солидарисати се са офанзивном стратегијом САД-а јесте, у
суштини, злочин према грађанима Европе. Последице санкција трпе
грађани свих држава Европе и са једне и са друге стране линије
сукобљености. Најмање се те последице санкција осећају у САД-у и у
томе јесте суштински проблем, што грађани ЕУ сносе последице њене
инструментализације у функцији америчких интереса. На
безбедносним проблемима Блиског истока, Украјинске кризе, Балкана
и Далеког истока гради се нови мултиполарни свет, који умногоме
чини бесмисленим НАТО и ЕУ, као инструмент агресивне и
милитаристичке политике САД-а и мултинационалних корпорација у
походу на Исток, пре свега на Русију.
Окончање Хладног рата, самораспуштање Варшавског пакта у
јулу 1991. године и распад СССР-а, стратези на Западу, пре свега у
САД-у и Британији, доживели су као велику победу и учинили све да
очувају НАТО, правдајући у међународној јавности смисао и суштину
његовог опстанка. Како рационално објаснити да након 29 година од
нестанка Варшавског пакта постоји НАТО? Порастом економске моћи
Запада, НАТО је постао још агресивнија војно-политичка организација,
коју користе неформални центри моћи мултинационалних корпорација
у потрази за јефтиним ресурсима и новим тржиштима, кроз процес
насилне глобализације.
Сада су скоро сви режими у државама Балкана под значајним
америчким утицајем и притиском. Тренд локалних интеграција на
Балкану у ЕУ условљен је кризом и социјалним приликама због
опустошене привреде у процесу пљачкашке приватизације, која је,
углавном, диригована споља и са активним учешћем Међународног
монетарног фонда. И данас се тај исти тренд наставља, све што је било
домаће разорено је, а сада се „великодушно” отварају компаније са
страним капиталом и у јавности представљају као спас и „пут у бољи
живот”.
Европа ће постати један од центара моћи савременог света, али
са ЕУ која ће се темељно реформисати да уважава достојанство и
слободу малих народа и држава и која неће имати тутора са стране, као
што има данас – САД. Распуштањем НАТО-а и повлачењем америчких
војних ефектива са европског континента, Европа би постала слободна
и могла би да, на новим основама, артикулише заједничке интересе
европских народа и држава у домену економије, безбедности и
политике. На тај начин, веома брзо би се избрисала линија поделе
између Запада и Истока, а Европа би поново постала сигурно место за
живот, без војних ефектива који се усмеравају ка Истоку.
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Европа и Азија постаће јединствен привредни и безбедносни
простор, без претње од настанка великих ратова. У супротном,
опстанак НАТО-а и његово ширење на Исток сигурно ће довести до
избијања серије локалних и регионалних ратова који лако могу
прерасти у светски рат са огромним последицама по будућност
цивилизације. Српски народ, због страдања у двадесетом веку, нема
право на грешку и треба да остане доследан у својој историјској мисији
и улози праведника и борца за слободу и правду.
Данас у Европи има све мање мира. Европска унија и НАТО,
пре свега под утицајем САД-а, креирају нове кризе и сценарио рата,
слично као што је то чинила Немачка пред Други светски рат.
Почетком Другог светског рата, читава Европа буквално је била
преплављена диктаторима који су инструментализовали државе и
народе у походу фашистичке Немачке на Совјетски Савез. У Европи се,
под плаштом демократије, често инсталирају ненародни режими који
спроводе вољу Запада и по цену штете по властите националне
интересе. Тако се понашају и данас власти већине држава на Балкану.
„Европа је данас крхка и слаба и није слободна из разлога што
је слобода повезана са истином, а у Европи је данас забрањено
говорити истину.... Ипак, народ Европе се буди и прегрупише, а
стубови сузбијања истине се полако криве и почињу да пуцају. Народ
Европе полако схвата да је његова будућност угрожена, да су угрожени
послови, безбедност и миран живот.... ”13

Слика 2. САД и НАТО пројекат тзв. Велике Албаније

13

Делови из говора премијера Владе Мађарске, Интермагазин, 23. март 2016.
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Логика стратега Запада да САД треба да се мешају у све кризе у
свету препознатљива је и у изјавама водећих политичара. Тако је и
Хилари Клинтон рекла: „Америка не може сама да реши горуће
проблеме, а свет не може да их реши без Америке.” Преко миграната и
Украјинске кризе, САД намеравају да контролишу ЕУ у економском,
безбедносном, па и политичком смислу, како би пребазирале додатне
војне снаге и ојачале непосредно војно присуство у Европи. Поред
Европе, САД и даље интензивирају кризе и ратове на Блиском истоку и
не дозвољавају процес стабилизације држава чији режими нису по
њиховој вољи. Такво агресивно деловање администрације САД-а,
бирократије ЕУ и НАТО препознато је у народу и у већини европских
држава, првенствено Мађарској, Чешкој, Шпанији, Грчкој, Француској
и Немачкој. Питање је дана када ће то, под притиском јавног мњења,
постати и политика власти, као што је то сада у Мађарској.
Подршка албанском екстремизму и пројекту „Велика Албанија”
од стране САД-а, Немачке и Велике Британије, биће и даље изражена.
Условљавање Србије у процесу придруживања ЕУ, наставиће се кроз
захтев за суштинско признање независности лажне државе Косово,
прихватање евроатлантских интеграција и стално удаљавање од Русије.
На тај начин, САД желе да, кроз контролу власти и неоколонијални
положај „државица” на Балкану, што пре тај простор у целости ставе
под контролу НАТО-а. Сада су скоро сви режими у државама Балкана
под значајним америчким утицајем и притиском. Република Српска и
Србија, пре свега народ, већински су опредељени да своју будућност и
судбину граде ван НАТО-а и овакве ЕУ, која је у суштини тамница за
слободне државе и народе и инструмент за неоколонијални однос
према неразвијеним и малим државама.
Немачки портал „Дојче веле”, издање на српском језику,
објавио је интервју са Ернестом Рајхелом који се није устручавао да
изнесе суштину дијалога које су у Бриселу водили представници српске
власти и тзв. државе Косово. Ернест је, кроз кратак интервју, поновио
да су Бриселски преговори у „интересу косовске суверености која није
могућа без тих преговора”! Такође, за разлику од других кандидата за
чланство у ЕУ, Србија је добила додатне услове од којих он истиче
отцепљење Косова и Метохије!14
Поновно ангажовање Немачке у оквиру НАТО операција и
њена водећа улога у оквиру ЕУ, говоре у прилог постојања тежњи у
делу политичке елите да се хегемонистички циљеви на Истоку могу
остварити на неоколонијалан начин, примерено новим методама и
14

http://www.kmnovine.com/2016/01/ernst.html
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средствима, коришћењем првенствено економске, привредне и
технолошке моћи. Том стратегијом, САД и НАТО, са обе стране линије
поделе, на простору бивших чланица Варшавског уговора или СССР-а,
гомилају војне ефективе, тако да би и у том пројектованом „европском
рату” страдали највише словенски народи. Неке од тих држава су слепи
савезници САД-а у реализацији њихових интереса. Пре свега, тако се
понашају режими балтичких држава, Пољске, Украјине, Румуније и
Грузије. Сигурно је да народ у овим државама не подржава
милитаризацију њихове територије и стављање на услугу НАТО-у за
нове ратне походе.

БАЛКАН  НЕДОВРШЕН ПОСАО ЗА НАТО
У складу са америчким, немачким и британским националним
интересима на Балкану, НАТО настоји да српски народ територијално,
државотворно, духовно, национално и верски дезинтегрише. У том
науму доста је урађено: (1) Одвојена је Црна Гора у којој су угрожена
права српског народа, а на то се власт у Србији не обазире нити настоји
да на било који начин заштити Србе и њихова елементарна права
језика, вере, нације; (2) У знатној мери Запад је извршио одвајање
Косова и Метохије од Србије и кроз Бриселске преговоре и доношење
различитих докумената то и формализује без адекватног отпора власти
у Србији, која прећутно или „жмурећи” не реагује зарад условљавања
Запада и тзв. европских интеграција; (3) Права српског народа у
Хрватској су угрожена, оних који живе у њој, а посебно повратника или
прогнаних; и (4) Спроводе се различите специјалне операције како би
се разбила Република Српска, поништили атрибути њене државности и
створиле претпоставке за све јачу унитаризацију БиХ, како би као таква
убрзано била укључена у евроатлантске структуре. На тај начин, српски
народ би био елиминисан као значајан фактор на Балкану, а Србија
уцењена да настави процес интеграција у ЕУ, а потом и у НАТО. Такав
сценарио, српски народ већински не жели и сигурно ће му се
супротставити.
Алијанса и даље ради на изналажењу начина за продубљавање
политичке и практичне сарадње са Србијом. Међутим, у народу не
постоји позитиван однос према било каквој тешњој сарадњи са НАТОом, првенствено због агресије 1999. године, отимања и окупације
Космета, а потом и подршке и проглашења лажне државе Косово.
Колико су силе Запада стале на страну албанског фактора на КиМ,
толико се здушно боре да угуше сваки атрибут државности Републике
Српске и потпомогну унитаризацију БиХ, под плаштом европских или

24

евроатлантских интеграција. Управо су државе које воде те интеграције
угрозиле виталне националне интересе српског народа у Србији, Црној
Гори и Републици Српској. Дезинтеграцијом српског простора и
српског националног бића, Запад жели да осигура своје залеђе и даљи
поход на Исток.

РУСОФОБИЈА СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА
И ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ НА БАЛКАНУ
Дуго времена се према Русији, од стране САД и Велике
Британије, уз злоупотребу ЕУ и НАТО, води „хибридни рат”, који се
покушавао, а и данас се покушава приписати Русији и руском народу.
САД и Велика Британија уцењују друге државе, претежно марионетске
режиме које су чланице НАТО-а и ЕУ да се „солидаришу” са њима како
би се пред светом приказала лажна слика о великом броју држава које
„исто мисле” као и њихове газде. У погледу суверенитета те државе
немају самосталност у доношењу стратешких одлука. Када се погледа
списак држава које су узеле учешће у „дипломатској агресији” и
подржале санкције према Русији, јасно се види да су све те државе
поступиле по налогу САД-а и Велике Британије. На тај начин, ЕУ се
легитимисала не само као војни, него и као „политички патуљак”.
На сличан начин, Запад покушава да све то што је примењивао
против Србије и српског народа, примени на Руску Федерацију, а
касније и на Кину и било коју другу државу која би се нашла, као
препрека, на путу интереса САД, Велике Британије и отуђених центара
моћи мултинационалног капитала на Западу. ЕУ и НАТО су само
инструменти преко којих се креирају и разрађују стратешке одлуке
кључних неформалних центара моћи на Западу. Зато се може рећи да је
привидна и лажна дилема о постојању разлике између ЕУ и НАТО, у
погледу односа према најзначајнијим центрима моћи у САД и Великој
Британији. ЕУ, дословно, оваква не би ни постојала да то није намера и
део стратегије САД у походу на Исток, пре свега на Русију и Кину.
Велика срећа света јесте у томе што је та неразумна сила
центара моћи на Западу отуђена од народа и у њиховим државама и
што народ није спреман да сноси велике и масовне последице страдања
и разарања за профит мултинационалних корпорација. Јавност у
многим тим државама то уочава и, кроз политичко деловање партија и
организација, испољава другачије виђење стања међународних односа
и покушава да се бори против насиља које се спроводи кроз спољну
политику и интервенционизам САД, ЕУ и НАТО.
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У спровођењу „хибридног ратовања” против Русије и руског
народа, САД и Велика Британија, као идеолози и предводници насилне
глобализације, спровели су низ операција у функцији спречавања или
умањења укупне моћи Русије и Кине да се успоставе као глобалне силе
и центри моћи у новом мултиполарном светском поретку.
Велика Британија, након планираног и осмишљеног Брегзита,
као стара колонијална сила, успева заједно са САД да утиче преко
НАТО-а и кроз ЕУ на лажну „солидарност чланица”. До сада су то
чиниле у оружаним агресијама и интервенцијама, а данас то
покушавају и у неким садржајима и успевају на краће време, кроз
„хибридно ратовање”. Врхунац британског цинизма у међународним
односима у новијој историји јесте управо у томе што су кроз медијске
кампање и пропаганду успевале жртву да прогласе за агресора.
Многи аналитичари и политичари на Западу уочавају агресивно
и перфидно понашање и деловање Велике Британије и САД. „Није
много напора уложено како би САД и Велика Британија учиниле да ЕУ
стане са њима у ред у случају Скрипаљ”, изјавио је Ричард Блек,
сенатор из Вирџиније за РТ. „ЕУ блок је мекана диктатура у којој само
кључни играчи треба да буду на потезу”, рекао је он. „ЕУ је прилично
мекана диктатура свих европских народа. Све што треба да учините је
да морате утицати на кључне људе у ЕУ, а онда сте у стању да
контролишете све државе Европе”, рекао је Блек, напомињући да „када
имате Велику Британију и САД које делују у договору, у суштини су у
стању да контролишу ЕУ”.15 Због тога се многи народи у ЕУ осећају
као таоци власти својих држава које не спроводе вољу народа него се
руководе инструкцијама из Вашингтона и Брисела. То је та садашња
ЕУ, као глобалистичка творевина која није израз воље европских
народа и држава. Отуда је све више изражен сукоб између
глобалистичког и националног концепта, са великим изгледима да ће
проћи доста времена да се дефинише ЕУ на новим основама, где се
неће гушити воља националних држава и народа и где ЕУ неће
преузимати толико суверенитета држава чланица и постављати се као
наднационална институција у скоро свим областима друштвеног
живота.
Оно што је видљиво и опасно последњих година јесте да су
велике силе у ЕУ и НАТО узурпирале механизам одлучивања, те да се
кључне одлуке не доносе консензусом. На тај начин, лажно
представљају пред светом да су то одлуке тих регионалних
15
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организација које покушавају да се промовишу као „над-државе”. То је
покушај изградње ЕУ као сложене државе на темељима Лисабонског
уговора, слично као што је функционисао Совјетски Савез на основама
комунистичке идеологије. Вероватно ће се и ЕУ распасти због многих
противречности, проблема и незадовољства које се годинама таложи и
умножава.
Није појмљиво како су неки политички и војни стратези САД-а
и Велике Британије острашћени и слепи да не извуку поуке из историје
о томе како су прошле све империје које су покушавале да овладају
Русијом и господаре светом. Ниједна људска сила, држава или пакт,
савез не може постати господар света, јер је то само Божије право. Бог
увек на земљи има силу и довољан израз моћи народа и држава које су
слободољубиве и праведне, које носе и штите хуманост и добро овог
света од злих сила које човек створи. Добро ће увек победити зло, само
је питање цене таквих сукоба и ратова, као што је било у оба светска
рата. Сигурно је да се такав рат неће више гледати из топлих соба у
Лондону или Вашингтону, преко националних телевизија. То време
терора и пласирања лажне слике света је прошлост. Због тог страха од
светског рата, неформални центри моћи на Западу, преко председника
САД пласирају идеју да се дође до споразума о нуклеарном
разоружању, мислећи да ће на тај начин умањити војну моћ одбране
Русије и Кине и заштитити своју територију од разарања.
Због тога, неодговорна експериментисања са санкцијама,
енергетским, дипломатским, инсценираним агресивним операцијама
воде у све веће јачање противречности и избијање рата који, на крају,
може бити и последњи у историји људског рода. Рат је веома
непредвидив и деси се и изван контроле носилаца моћи одлучивања.
Када рат почне касно је позивати на разум и последице. Спирала
насиља добија свој замах и снагу, све док се кључни ресурси рата, у
већој мери, не истроше.
Русија је једина држава чији је стратешки војни арсенал
способан да се супротстави интересима САД-а. Осим тога, Русија има
највећи територијални простор, поседује огромне природне ресурсе.
НАТО је сувише „растегнут” циљевима и нереалним снагама у односу
на те пројектоване циљеве и, на срећу човечанства, нестаће у том
процесу ирационалног деловања. Док се не укине линија поделе у
источној Европи нема среће балканским народима и државама. Русија и
Немачка треба да учине све да се појача њихова стратешка сарадња и
избегну конфликти и сукоби у Европи које им подмећу Велика
Британија и САД.
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Нацизам и тоталитаризам су чеда европског прогресивизма и
рационализма, као и неолиберализам или западни „либералнодемократски концепт” који се као модел настоји наметнути целом
свету, па макар и насилно. Из тих разлога су уведене и стално се
појачавају економске санкције према Русији, коју желе економски да
исцрпе и социјално угрозе ради подстицања унутрашњих немира и
сукоба.
Након ратова деведесетих година прошлог века, поново над
Балканом кружи дух немира и осећај несигурности и страха који неће
донети никоме добро. То народи на Балкану осећају све више кроз
смањење личне безбедности, повећање опште несигурности и кроз
реалан пад животног стандарда.
Под плаштом конфликата у Европи, САД и Велика Британија
настојаће да повећају базирање снага у Пољској, Немачкој, балтичким
државама, Румунији, Бугарској и у другим државама на Балкану. Већ се
помињу нове поморске, ваздухопловне и копнене базе у Албанији,
Македонији, Црној Гори и на простору Косова и Метохије. Такво
агресивно деловање администрације САД, бирократије ЕУ и НАТО
препознато је у народу у већини европских држава.
Садашњи Балкан је још под доминацијом атлантистичких сила
и оне га кроје по неком свом моделу, а желеле би и да га скроје тако да
затворе то питање док су овде још моћни. Нека нова међународна
конференција о Балкану која би фактички прекројила садашње границе
бивших југословенских држава не би била тако лако изводљива, јер би
морала бити усаглашена, пре свега, између великих сила и њихових
интереса.
Подсећања ради, данашње границе државица на Балкану
одредила је такозвана Бадинтерова арбитражна комисија (Арбитражна
комисија Мировне конференције о Југославији) коју је саставио Савет
министара Европске економске заједнице 27. августа 1991. године.16
Амерички државни секретар Мајк Помпео организовао је у
Вашингтону пријем поводом 70. годишњице оснивања НАТО-а, на
којем је оценио да се Алијанса на Балкану суочила са етничким
сукобом, те да је том региону донела стабилност. Стејт департмент је
саопштио да је „Мајк Помпео на синоћњем пријему пожелео
добродошлицу министрима спољних послова држава чланица
Алијансе”, захвалио им на доласку на састанак са америчким
16

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/10/svet/3477905/pompeo-nato-je-stabilizovaobalkan.html

28

сенаторима и конгресменима, а генералног секретара НАТО-а Јенса
Столтенберга поздравио је „одавањем признања за све што је учинио за
јачање невероватно сјајног, важног НАТО савезништва”. Помпео је у
набрајању „многобројних достигнућа које је остварио НАТО”, између
осталог, навео програм Партнерство за мир и навео да је кроз тај
програм „још држава уз добродошлицу примљено у чланство
Алијансе”. „НАТО се суочио са етничким сукобом на Балкану”,
поручио је Помпео. Рекао је да су „поново Европа и Америка служиле
заједно под истом заставом, зарад истог циља заштите слободе и
демократије, одвраћања Русије, доношења стабилности западном
Балкану, борбе против тероризма у Ираку и Авганистану”... „Мењамо
се док се свет око нас мења.” У овим речима Помпеа изнета су основна
стратешка опредељења САД у Европи и према Балкану и представљају
континуитет спољне политике која се судбински прелама преко
Балкана.
Проблеми Европске уније и, нарочито, светска економска криза
која је снажно погодила балканске државе као и мигрантска криза,
ослабили су утицај ЕУ и НАТО на Балкану. Поред тога, утицај ЕУ и
НАТО, посебно на западном Балкану се последњих година суочава и са
конкуренцијом нових регионалних актера међу којима се неки снажно
супротстављају ширењу евроатлантске интеграције на Балкану.
Интереси НАТО-а за прикључење земаља тзв. западног Балкана
су следећи: ојачање простора јужног крила НАТО у Европи, деловање
према Блиском Истоку и Централној Азији, стабилизација региона,
смањивање утицаја Русије.
Запад наставља са својом дрском политиком увлачења
преосталих држава Балкана у НАТО, игноришући већинску вољу
становништва. Лавров је нагласио да Русија већ дуго и упорно позива
на „повратак на основне принципе међународних односа записаним у
Повељи УН-а и документима ОЕБС-а, односно на суверену једнакост
држава, немешање у унутрашње послове, суздржавање од претњи или
употребе силе и разрешење сукоба на миран начин.”17

ЗАКЉУЧАК
Након распада СССР-а и распуштања Варшавског уговора,
Русија је била све мање утицајна у међународним односима и бавила се
унутрашњим проблемима. У таквој ситуацији, дуже време су све
17
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кључне одлуке у свету, Европи и на Балкану доношене у складу с
интересима САД-а, а спровођене преко НАТО-а и ЕУ. Погубност
таквих одлука деведесетих година прошлог века највише је осетио
српски народ. Након опоравка и ревитализације привреде и сектора
безбедности, Русија је у последњих десет година успела да се врати на
међународну позорницу и да све значајније утиче на креирање
међународних односа. На сличан начин и Кина позитивно утиче на
спречавање процеса насилне глобализације у Европи, кроз
условљавање за пријем у ЕУ и НАТО.
Свет је већ постао мултиполаран и сведоци смо да се померају
интереси великих сила и врши подешавање и усаглашавање зона
утицаја. У том процесу, нажалост, највише страдају мали народи и
државе, поготово ако нису у стању да на прави начин штите своје
националне интересе. Позиционирање интереса великих сила данас се
најочигледније види на простору Балтика, Украјине, Балкана и Блиског
истока. Заоштреност и сукобљеност интереса великих сила иде до те
мере да се моделују насилне смене власти и активирају замрзнути
конфликти, уз јачање верског и националног екстремизма. У том
процесу, Србија и српски народ у целини имаће велике безбедносне
изазове и претње да заштити виталне националне вредности и интересе.
Европа је била гробница многих империја, царстава, савеза и вероватно
ће иста ситуација бити и са НАТО-ом, организацијом која је нанела
човечанству несагледиве последице и штете сваке врсте. НАТО је
преживео Хладни рат, али ће вероватно доћи до распуштања те
организације која је изразито офанзивног карактера и уместо мира и
стабилности доноси кризе, ратове, као и неизвесну безбедност Балкана
и Европе. Кроз историју ратова, Балкан је био посебно карактеристичан
простор по нарастању противречности, супротстављености интереса,
проналажењу повода за распламсавање ратова са трагичним
последицама. Данас је ситуација у великој мери слична, јер се
замрзнути конфликти на Балкану могу покренути у функцији
угрожавања српских националних интереса. Нико не зна у шта би се тај
рат могао претворити, јер првенствено Русија, Кина, па и друге државе
слободног света не би дозволиле да поново САД и њени јастребови у
оквиру НАТО, тероришу српски народ.
САД, а генерално и целокупан Запад, кроз деловање НАТО-а и ЕУ не
успевају више да унилатерално управљају глобалним процесима, у
складу са интересима водећих центара моћи неолибералног капитала.
Инерција силе им не дозвољава да прихвате чињеницу да је време
„једне глобалне силе” и униполарног света прошлост која се не може
вратити ни на који начин. То су закономерни и неумољиви друштвени
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процеси савременог света. Све док се не уразуме и не прихвате ту
реалност, дешаваће се бурни процеси криза, конфликата, локалних, па
и регионалних ратова који могу угрозити мир у Европи и свету.
У домену преговора, састанака под окриљем ЕУ или њених појединих
водећих сила, Србија се доводи у позицију да трпи колективну тортуру
и притиске појединих држава Балкана које се инструисано доводе на
различите формате састанака како би уцењивале руководиоце
Републике Србије да одустану од заштите суверенитета и
територијалне целокупности и сагласе се са предајом Косова и
Метохије у процесу изградње тзв. Велике Албаније. Лажна држава
Косово јесте пројекат САД и НАТО-а у процесу маргинализације
значаја Србије и српског народа на Балкану. Цене да би, на тај начин,
разориле кључни ослонац на Балкану за Русију и Кину. Србија никада и
ни по коју цену не треба да пристане на такве уцене и ампутацију свог
духовног језгра и своје историјске територије Косова и Метохије. То је
воља народа коју треба да поштује садашња и свака будућа
законодавна, извршна и судска власт.

ЛИТЕРАТУРА:
Књиге и студије:
Аврамов, С., Безбедност у 21. веку, Научна изграђеност и чиниоци
војне стратегије, Зборник радова СИМВОН 2001.
Bacevich, A. J., “Policing Utopia. The Military Imperatives of Globalization”, The National Interest, Summer, 1995.
Грчић, М., „Балкан као културни субконинент Европе”, Гласник
Српског географског друштва, Београд, 2005.
Morgenthaus, Hans J., Politics among Nations: The struggle for Power and
Peace, New York, 1948.
Ковач, М., Стојковић, Д., Стратегијско планирање одбране, Одбрана,
Београд, 2009.
Ковач М., Поткоњак-Лукић Б., Николић С., „Примена норме
одговорност за заштиту”, Војно дело, зима 2012.
Ковач М., Поповић М., „Европска енергетска безбедност”, Војно дело,
зима 2013.
Кисинџер, Х., Дипломатија II, Верзал прес, Београд, 1999.

31

Кнежевић Милош, Геополитичко окружење СФРЈ, Геополитичка
стварност Срба, округли сто, Институт за геополитичке студије,
Београд, 1997.
Нај, Џозеф С., Будућност моћи, Архипелаг, Београд, 2012.
The Historical Experience of the Neutral and Non-aligned States in the
CSCE, Vienna, 22/23 February 2007, The Historical Experience of the
Neutral and Non_PHP_report_001.pdf
Сретеновић, Милољуб, Војно дело 3/2009.
Степић, Миломир, У вртлогу балканизације, Институт за геополитичке
студије, Београд, 2001.
Степић, Миломир, Српско питање – геополитичко питање, Јантаргрупа, Београд, 2004.
Стојановић, Ђ., Ђурић, Ж., Анатомија савремене државе, Београд,
2012.
Вишњић, Д., Научна изграђеност теорије стратегије (докторска
дисертација), Војна академија, Београд, 2003.
Војна енциклопедија, друго издање, књига 1, ВИЗ, Београд, 1973.
Кокер, Кристофер, Сумрак Запада, Досије, Београд, 2006.
Pashkov Mykhaylo, “Swedish Security Model: Peace-Loving, Well-Armed
Neutrality”, National Security & Defence, Razumkov Centre, No.1, 2009,
61.
Pavithran K. S., “Non Alignment аnd Post–Cold War International System:
Problems And Perspectives”, IJSAS 1(1) 2008, Society for South Asian
Studies, Pondicherry University.
Галоа, Пјер Мари, „Нови извори моћи”, Војно дело, пролеће/2010.
The European Non-Allied States, NATO and the ESDP, the 46th Annual ISA
Convention at the Hilton Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii, 1st-5th
March 2005, isa05_proceeding_71184.PDF

Интернет:
http://www.nspm.rs/hronika/ernest-rajhel-treba-stvoriti-mehanizmeefektivnekontrole-suvereniteta-kosova-i-na-severu-zemlje.html

32

http://www.dnevne.rs/nesto-drugacije/americki-n-s-i-i-cia-otkrilimapubuducnosti-2020-evropa-bi-trebalo-da-se-podeli-na-tri-dela-srbijaupravoslavnoj-uniji
http://www.kmnovine.com/2016/01/ernst.html
http://srbin.info/tag/
http://www.sr.wikipedia.org/
http://www.nspm.rs/hronika/ernest-rajhel-treba-stvoriti-mehanizmeefektivnekontrole-suvereniteta-kosova-i-na-severu-zemlje.html
http://pisjournal.com/index.php/item/65-geopolitika-na-balkanu
http://www.pravda.rs/2018/03/28/americki-senator-diktatorska-prirodapomaze-americkom-i-britanskom-stavu-u-slucaju-skripalj/
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/10/svet/3477905/pompeo-nato-jestabilizovao-balkan.html
https://www.telegraf.rs/vesti/politika/3034862-lavrov-zapad-gura-zemljebalkana-u-nato

33

34

Ненад Кецмановић1

ШТА ЋЕ НАМА НАТО И ШТА ЋЕМО МИ НАТО-у?
Сажетак: У раду су таксативно наведени и анализирани разлози због
којих Република Српска не би требало да се прикључи НАТО-у, а за
сваки од наведених разлога дата је одговарајућа аргументација.
Истовремено, указано је и на интересе НАТО-а који настоји да све
државе западног Балкана, укључујући и Босну и Херцеговину, као и
Републику Србију, интегрише у своје чланство. Фокус рада је на
специфичној позицији Републике Српске у оквиру БиХ, њеној војној
неутралности и односима са Републиком Србијом.
Кључне речи: Република Српска, чланство у НАТО, Република Србија,
Западни Балкан.
Могло би се поставити тзв. претходно питање: Зашто ми данас уопште
разговарамо о НАТО-у, те себи и другима објашњавамо због чега
Република Српска неће у НАТО?
На адресу Босне и Херцеговине стигла је понуда ове војно-политичке
организације из централе у Бриселу да се потпише МАП или годишњи
национални план сарадње, што је корак до придруживања. Понуда је
одбијена, јер у Предсједништву БиХ није било Уставом прописане
сагласности представника три конститутивна народа. У свим
демократским консоцијацијама такве одлуке се доносе рутински, без
узајамних оптуживања и правдања, али у Босни је све могуће, па и да се
потписивањем МАП-а условљава постизборно формирање власти у
земљи.
Не знам баш ниједан разлог због којег би Република Српска требало да
се прикључи НАТО-у, а знам бар десетак због којих то нипошто не би
требало да учини.
Прво, народ у Републици Српској је, према свим истраживањима,
плебисцитарно против тога. Друго, Народна скупштина Републике
Српске је једногласно донијела Резолуцију о војној неутралности.
Треће, улазак Српске у НАТО наспрам војне неутралности „матице”
1

Аутор је рад изложио на трибини „Зашто Српска неће у НАТО?“, одржаној у
организацији Информативног портала „Све о Српској” и Представништва Републике
Српске у Београду, 18. априла 2019. године.
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Србије отвара могућност да се Срби нађу са двије стране фронта.
Четврто, као чланица НАТО-а у обновљеном Хладном рату на ивици
врућег, Српска би постала непријатељ пријатељској Русији. Пето, у
Српској би били стационирани војска и наоружање НАТО-а, па би
постала легитимна мета моћних ракетних система друге стране. Шесто,
НАТО одавно није одбрамбени него офанзивни војни савез који
оперише по цијелом свијету и српски војници би убијали и гинули у
интервенцијама у земљама које не угрожавају Републику Српску.
Седмо, НАТО је током ’90-их прошлог века бомбардовао Србе и у
Српској и у Србији, па би прикључивање тој организацији асоцирало на
шведски синдром патолошке емотивне идентификације са
непријатељем. Осмо, од бомбардовања Српске јесу прошле двије
деценије, али како да заборавимо српске жртве због последица
употребе осиромашеног уранијума када и људи и данас гину кошени
малигним обољењима. Девето, чланарина за НАТО од два одсто БДП-а
је прескупа и за развијене европске земље које је зато нередовно
измирују, а за сиромашну Српску била би тек неподношљиво
финансијско оптерећење. Десето, стационирање база НАТО-а у Српској
значило би рушење њеног суверенитета који се, по дефиницији, заснива
на монополу домаће силе унутар њених граница.
Дакле, нама НАТО не треба. А зашто ми требамо НАТО-у?
Могло би се чак рећи да су и Србија и Српска већ унутра. Ако су
Косово и Метохија дио Србије, а тамо се налази „Бондстил”, није ли
онда НАТО већ у Србији иако Србија није у НАТО-у? Шта би, опет,
уопште значио улазак БиХ у НАТО када се ова земља ионако налази
под протекторатом тзв. међународне заједнице која је, у ствари, један
блок хијерархијски повезаних западних држава и организација (ЕУ –
ОХР – ММФ – СБ – НАТО) на челу са САД-ом.
Да ли би онда Србија, да би у строгом смислу ријечи била војно
неутрална, требало да дозволи Русији да направи свој Бондстил? Или
би, пак, реинтеграција Косова подразумијевала исељење Бондстила? Да
ли, најзад, останак ове базе представља прећутни услов да се одржи
status quo у коме нема признања јужне покрајине као државе?
Ако у Српској кажу да ће пратити Србију да се Срби не би нашли на
двије стране фронта у Хладном рату, значи ли то да она ипак остаје
отворена за могућност да, уколико у НАТО уђе матица, за њом крене и
Република Српска?
Сјећам се да је, поводом интеграције Војске Републике Српске у
Оружане снаге БиХ, влада Републике Српске предложила општу
демилитаризацију. Одбили су не само Бошњаци него и ОХР. Тада сам
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реаговао питањем: Чему би та заједничка војска служила, када знамо да
би се, као и полиција 1992. године, међусобно потукла приликом било
каквог напада из сусједних Србије или Хрватске?
Одговор је био као и сада за НАТО, да би у Српској био користан, јер
би војници и техника приликом великих поплава, шумских пожара,
земљотреса и сл. помагали у збрињавању, евакуацији и ургентној
медицинској помоћи страдалима. У Српској, међутим, имамо све
одговарајуће службе и било би нам исплативије да од евентуалне
чланарине за НАТО купимо неколико транспортера, возила хитне
помоћи и канадера.
Занимљиво, када су Руси понудили да такав хуманитарни сервис
бесплатно формирају у Нишу, Американци су то препознали као
потенцијалну руску агентуру која би пореметила нашу војну
неутралност. А, при томе, ни у Српској као ни у Србији никада јавно
није разматрана равноправна алтернатива придруживања евроазијском
одбрамбеном савезу, ваљда због опасности да би посумњали у
искреност наше неутралности.
НАТО се својим будућим чланицама првенствено препоручује као
заштита границе од непријатеља, а око Србије и Српске су све саме
чланице Алијансе, па испада да би нас могле напасти државе које они
контролишу, а то већ подсјећа на неку врсту рекета – уплаћиваћете нам
2% БДП-а годишње да бисмо вас оставили на миру. Видјели смо у
криминалистичким филмовима да ономе ко не плати поломе читав
локал, па онда сам затражи да плати заштиту. Србија и Српска 90-их
година прошлог века нису пристале да плате рекет, па су бомбардоване
осиромашеним уранијумом. Сада је Република Српска поново добила
понуду и поново одбила, па постоји опасност да би нам се то поново
могло разбити о главу. У сваком случају, многи озбиљни аналитичари
сматрају да предстоје велики притисци на Српску.
Слажем се са њима, али мислим да се ту не ради о безбједносним
интересима, јер НАТО је мобилисао све земље источне Европе, а „мали
Руси” би у НАТО-у били више „пета колона” него што би били
спремни да гину на границама Русије. Политичко крило НАТО-а
сигурно има такву процјену и зато су пристали на војну неутралност
Србије. А устреба ли, против Срба ће из „Бондстила” наоружати бројне
и антисрпски мотивисане Албанце са Косова, из Македоније, Црне
Горе и Албаније. Што се, пак, тиче Српске, НАТО може рачунати на
амерофилну и не мање антисрпски наоштрену бошњачку већину, као и
на Хрвате, чија је матица већ тамо. А ту је и дуже притајен и вјечити
Инцко са диктаторским бонским овлашћењима, који у сваком тренутку
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може да каже да је одбијање уласка у НАТО кршење Дејтонског
споразума. Наравно, то се у споразуму и не помиње, али није се
помињало ни оно што су радили Вофганг Петрич и Педи Ешдаун.
Прича о НАТО-у је, прије свега, финансијска. У економији САД, војноиндустријски комплекс са пратећим привредним гранама, укључујући и
сектор енергената, представља основу богатства оних неколико
десетина глобално владајућих породица. Ротшилди и Рокфелери
трговали су усред рата и са Хитлером и са Стаљином, као што и сада,
упркос обновљеном Хладном рату и санкцијама, послују са Русијом и
Кином. Њима перманентно треба по неколико малих ратова широм
свијета, као и стратешко надметање у високим војним технологијама са
великим ривалима.
Трамп је запријетио да ће распустити НАТО да би натјерао водеће
западноевропске државе да почну редовно да плаћају удио у
финансирању војног савеза који деценијама не уплаћују, а они
одговорили да им се онда више исплати да формирају европску армију.
У том контексту, и новим ситним платишама попут БиХ, поред рекета,
биле би отворене кредитне линије за набавку новог оружја и војне
опреме по НАТО стандардима. Најслађе су те мале сигурне платише,
јер не смију да касне или одбијају да плате као велике. То је тај више
финансијски него војни интерес коме је Српска стала на жуљ, али
утолико горе, јер они су најосјетљивији на паре. НАТО се у Републици
Српској рекламира на билбордима као Кока-кола: „Мир, сигурност,
стабилност – то је НАТО!”
Даље, укључење у НАТО је један од механизама десуверенизације
малих земаља, али, парадоксално, не и великих. Иако се и оне
формално одричу дијела суверенитета, оне га стварно само проширују.
И у организацији УН, која у Генералној скупштини окупља све земље
свијета, постоји Савјет безбједности у коме поред промјенљивих,
постоје и сталне чланице који држе контролни пакет за све одлуке.
Иако, про форма, у ЕУ влада равноправно учешће и малих чланица,
уколико не дигну руку покреће се механизам лобирања великих и
пристанак се прибавља мимо референдума – одлуком парламента, а ако
ни тако не иде, довољна је одлука владе. Тако се зна да у ЕУ коло води
Њемачка, као што су то у НАТО-у САД. Да не би било забуне, увијек
командује амерички генерал, који је истовремено бр. 2 или 3 у
хијерархији оружаних снага САД.
Најзад, присталице НАТО-а у Федерацији БиХ подјсећају да је ова иста
власт у Републици Српској раније начелно подржала НАТО пут БиХ.
Лаконски одговор званичне Бањалуке био је да се у међувремену
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промијенила геополитичка ситуација. Подразумијева се да се то односи
на ескалацију Хладног рата и раст глобалног утицаја Русије и Кине.
Али, ја бих рекао да су не мање утицале промјене у локалном
окружењу.
Црна Гора, земља најборбенијих Срба и највећих русофила, серијом
референдума чији исход су преломиле албанска и бошњачка мањина,
претворена је у земљу службених србофоба и русофоба. Кулминација
тог успјеха дуговјечне власти био је улазак у НАТО, али сада мањине
долазе да наплате услуге и амбасадорска САД знаковито приговара
омиљеним властима у Подгорици. Македонија је постала Сјеверна
Македонија, са великим изгледима да у догледној будућности постане
„Источна Албанија”, иако у њој има мање од 30 одсто Албанаца. Они,
баш као и Бошњаци у БиХ, неће само свој дио него хоће цијелу земљу.
Не ради се ни у једној од ове двије нове државе о „промјени свијести”,
јер то се не може догодити тако брзо, него о спољњем политичком
менаџменту у коме важну улогу играју домаћи лобисти.
САД су безначајно инвестирале у регионалне привреде, али су улагале
у кадрове. То је најрентабилнија инвестиција, јер за ситне паре купују
људе од актуелног или перспективног утицаја на локалне политичке
процесе. Изузимам оне који заиста искрено патриотски мисле: „Ако већ
не можемо да спријечимо да нас поново бомбардују, најбоље да им се
придружимо да бисмо заједно бомбардовали неког трећег, такође
недужног”.
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Радомир Милашиновић1

ПРИЈЕМ ЦРНЕ ГОРЕ У НАТО
СУПРОТНО ВОЉИ НАРОДА
Сажетак: Текст представља ауторов лични осврт на догађања која
иницирају и условљавају Сједињене Америчке Државе на подручју тзв.
западног Балкана, са фокусом на Црној Гори. Ради се о веома сложеној
и далекосежној проблематици која заслужује мултидисциплинарно
научно истраживање. Пример пријема Црне Горе у НАТО супротно
вољи 85% њених грађана, који су се, по казивању најмериторнијих
представника власти, томе супротстављали, представља нонсенс у
новијој историји. Паралелни процеси који су срачунати на промену
система вредности, историјске прошлости, образовања, традиције,
културолошких достигнућа и сл. имаће далекосежне последице у
преобликовању свести и праксе у Црној Гори, а несумњиво и у региону.
Спрега спољашњег и унутрашњег фактора у реализацији тог пројекта
очигледна је.
Кључне речи: НАТО,
демократска права.

Црна

Гора,

безбедност,

воља

народа,

Овако насловљена тема подразумева одговор који мора бити
вишедимензионалан. Ако бисмо покушали да дамо целовит одговор на
питање: Зашто? – морали бисмо се послужити научним знањима из
области историје, социологије, политикологије, правних, војних,
културолошких наука, али и етике, естетике, психологије и других
научних дисциплина. То за ову прилику није могуће учинити, пошто
подразумева дуготрајан, студиозан и свестран рад. Ограничићемо се,
стога, на најмању могућу димензију.
Пошао бих од једне максиме чувеног енглеског социолога
Ботомора, који је, говорећи о демократији у својој земљи (Енглеској)
пре око шездесетак година рекао да „демократија не станује овде”!
Пошто Енглеска слови за корифеја демократије, замислите шта би се
као инсуфицијенција исте могло рећи за друге земље и народе. Овим не
желим да умањим трагедију коју је Црна Гора доживела и коју ће тек
доживљавати кад препозна њен народ и његова слобода кукавичије јаје
у своме гнезду из кога ће се душмани излећи.
1

Проф. др Радомир Милашиновић
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Овде треба објаснити неколико круцијалних ствари, а то су
слобода, права човека, демократска права и губљење идентитета. То
није специфичност Црне Горе и због чињенице што је наличје
глобализације са својим монструозним ликом унесрећио многе државе,
народе и регионе. Извозећи демократију, права човека, слободу,
слободно тржиште, парламентарну демократију и критичко јавно
мњење, уместо свега тога, правили су крваве пирове од Ирака,
Југославије, Авганистана, опет Ирака, Либије, Сирије, не помињући
шездесете године прошлог века у Вијетнаму и другим земљама.
Паралелно су успостављали нови робовласнички систем глобалних
димензија, с тим што су створили такве облике концентрације и
централизације капитала непознате ни у времену најдоминантнијег
империјално-колонијалног господства. О тачности реченог најбоље
говори језик математичке статистике, о чему ћемо касније нешто рећи.
Пошто су Сједињене Америчке Државе идејни творац и реализатор
пројекта стварања новог светског поретка, инсистирале су, пре свега, на
војном аспекту глобализације и то кроз безобзирно ширење НАТО-а,
партнерство за мир, интензивирање стратегије ниског интензитета,
вешто користећи сопствене механизме силе, али и трансформацијом
поменутог пакта у „светског жандара”, кријући се иза потребе борбе
против тероризма, оркестрирано оргијају силом широм света.
Тај талас је запљуснуо и Црну Гору, која је до неподношљивости криминализована и приватизована земља. Да би се сломила воља
и отпор народа требало је припремити јавно мњење нудећи му нове
лекције о слободама, напретку у свим областима живота и сл. Требало
је балканизовати Балкан средствима и методама добро познатим у
савременој историји, а то су уцене, претње, притисци, блокаде и груба
употреба силе. Све ово је, као садржаји увежене кризе, кроз
криминализацију политичких структура и довођење у потпуно зависан
положај од „ментора”, имало свој израз у дезинтеграционим уместо
интеграционим процесима, стварањем мафијашких група, организација
мрежа, њиховом партиципацијом у политичком и економском животу
земље, али и учешћем у потчињавању гласача у разним приликама,
пропагирању,
убеђивању,
обећањима, уценама, притисцима,
бесплатним превожењемима, израдом и давањем дуплих докумената,
коришћењем силе ликвидацијама и сл., убацивањем у структуре власти,
полиције, царине, партијске организације, локалне органе власти,
покривањем терена спонзорисањем и одржавањем јавног реда и мира.
Сјајно научене лекције које је дао ментор онемогућило је увођење
терора над народом. У таквим условима било је могуће реализовати, и
то крупним корацима, културолошки геноцид и то кроз укидање
азбуке, ћирилице, језика, преобликовања фолклора, обичаја, државних
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симбола, наставних садржаја, историје, топографије, одрицање од
традиције, порекла, вере, цркве до гусларског певања. Све то имаће,
изгледа, далеко трагичније последице по народ од свега до сада
познатог.
Занемарујући народ и његову вољу, група људи, по наредби
„ментора” који је знао да се 85 посто становништва противи уласку у
злочиначку организацију, доноси одлуку којом стављају печат, а тиме и
крај самосталности, слободе и права грађана на достојанство,
самобитност, будућност и сопствени идентитет. У микро-плану, то је
вишедеценијска пракса САД-а, а од 1962. године и пракса НАТО-а.
Познато је да су оне, од завршетка Другог светског рата до данас, у
близу стотину земаља света рушиле владе, доводиле на власт војне
хунте, уплитале се у унутрашње послове свих земаља без изузетка, да
би, у новијем периоду, изводиле наранџасте, ружичасте, жуте, зелене
револуције, која су доносиле и остављале пустош и стање хаоса. Чини
се да господарење светом није било дугога века, па је, божјом вољом
или невидљивим друштвеним законитостима, дошло до преображаја у
међународној заједници. Пре петнаестак година, близу 90 посто
богатства света контролисало је нешто мање од 15 посто светског
становништва, преко једне седмине радно способних људи било је
лишено права на рад, а тиме и на живот, организовани криминал је био
четврти „привредни” сектор у свету, већина држава у којима је
успостављен олигархијски систем владања још се није опоравила и све
више заостају за развијеним делом света. Само у латиноамеричким
земљама дневно умире између три и пет хиљада деце од глади, жеђи
болести и прљавштине. Између двадесет и двадесет пет милиона су
„ничија деца”. Дакле, слика света није нимало ружичаста, али слика
наших простора могла би бити доста слична уколико нам незнање и
издаја буду пратиоци у будућности. Оно што највише забрињава јесу
дезинтеграциони процеси које заговарају веома моћни политички
креатори. У досадашњој дезинтеграцији на просторима бивше СФР
Југославије, најгоре је, по многим параметрима, прошла Црна Гора или
сам можда завичајно пристрасан. Намећу ми се следеће чињенице:
пројекат који је у току, а то је „стварање велике Албаније”, директно
подразумева отцепљење четвртине територије; сецесија тзв. Санџака
приближно толико; Бока Которска огромном већином се осећа српском,
као и север Црне Горе, непотпуно решени проблеми границе на копну и
мору, уз непостојање властитих одбрамбених снага говори о томе да је
њена срећа у крилу оних који јој никада нису добра мислили и, по
свему судећи, ради се о великој превари. То што су се одрекли живља
из Црне Горе са сталним пребивалиштем у Републици Србији и што су
им ускратили свако право на било какво учествовање у доношењу
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важних одлука, за разлику од оних са Новог Зеланда, из Аустралије,
Америке, али и Босне и са Косова и Метохије, то су некако правдали
чињеницом да смо постали „неко други”, као да то исто нисмо више од
хиљаду година, тј. Срби, но су лишили права и матични живаљ у овој
држави због страха да неће играти онако како им домаће и стране газде
свирају. САД и НАТО до сада нису решили било којој нападнутој
земљи ни један политички, економски или безбедносни проблем, па је
тешко веровати да приступање истом може решити било шта на
спољном и унутрашњем плану. Тим пре што је криминализација
друштва толико укорењена, да и најбољим радом није могуће постићи
битније резултате.
Преко тридесет хиљада људи из редова омладине обухваћено је
третманом органа безбедности због уживања и дистрибуције
наркотика, а поред тога, и други видови криминалне делатности, као и
скоро масовни одласци школованих људи, представљају погубне
показатеље трендова у популацији од шестстотина тридесет хиљада
људи и чине ово друштво веома рањивим. Продаја земље, посебно
приобаља странцима, уз рушење духовних вертикала од оспоравања
Његоша и осталих из династије Петровића, Марка Миљанова, Стјепана
Митрова Љубише, Сима Матавуља и плејаде највећих стваралаца који
воде директно у првом или другом колену порекло из Црне Горе, попут
Вука Караџића, Јована Цвијића, Живојина Мишића и великог броја
других, чини ову земљу нонсенсом из које се прелива све позитивно и
негативно на регион, а што повећава важност, пре свега научног
третмана са социо-економског, безбедносног, војног, криминолошког и
других становишта. То се може чинити без било какве острашћености
на темељу адекватног научно-методолошког приступа. Приступање
Црне Горе НАТО-у противно вољи народа представља врхунски чин
самовоље, затирања свих демократских права човека и суверене воље
народа. Безбедносне импликације по регион свакако су посебна тема.
Речено, само је мали део вишевековног процеса који се мора
објашњавати од узрочног до последичног, како би се могао пратити у
вишедимензионалним појавним облицима. То је дужност и обавеза
свих ангажованих људи.
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Драган Петровић1

МАКЕДОНИЈА КАО ЖРТВА ПРИТИСАКА НАТО
Сажетак: У Македонији је Охридским споразумом 2001. године
постигнут мир и утврђени основни параметри о функционисању ове
државе. Формирањем владе од стране Заева и албанских странака
постигнут је договор који једним својим делом доводи у питање
дотадашњи уставном регулисани поредак у Македонији. Након
постигнутог споразума са Грчком о промени назива земље у Република
Северна Македонија, почетком фебруара 2019. године потписан је
споразум о приступању Републике Северне Македоније у НАТО.
Многе унутрашње противречности су остале упркос чињеници да ће
земља вероватно постати чланица НАТО-а.
Кључне речи: Македонија, Република Северна Македонија, НАТО,
придруживање Алијанси, унутрашње противречности.

УВОД
Нестанком Источног војног блока (Варшавски уговор),
почетком деведесетих година ХХ века, НАТО остаје доминантан као
једини војно-политички савез на подручју Европе. Бивше
социјалистичке земље Источне Европе и Балкана нашле су се, током
периода транзиције, у ситуацији избора да ли да приступе једном
оваквом војно-политичком савезу или не. НАТО је додатно добио на
значају, ако знамо да Европска унија не располаже сопственим војним
снагама и да су, у већини, њене чланице у исто време и чланице
Алијансе. Изузеци постоје, али је, рецимо, и једна Француска, која је
више од четири деценије била изузета из војне команде НАТО-а, са
председником Саркозијем 2009. године поново ушла у пуно чланство
ове војне Алијансе. На простору бивше СФР Југославије током
деведесетих година прошлог века одвијало се више оружаних сукоба и
криза. Република Македонија је у том периоду била ван оружаних
сукоба, али са низом унутрашњих и спољнополитичких проблема. На
спољнополитичком плану, њен највећи проблем био је тај што у оквиру
Организације УН није примљена под својим уставним именом, јер је
Грчка то оспорила, па је остала обавеза да се у комуникацији са
1
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Атином пронађе адекватно решење. На унутрашњем плану, иако у
Македонији постоји више етничких мањина (Албанци, Турци, Срби,
Муслимани-Словени и др.), само је албанска заједница успела да
издејствује повлашћен статус и тежњу ка некој врсти федерализације
земље. Проблем око имена и спор са Грчком око тог питања који је
интернационализован, а такође и великоалбанске аспирације, добрим
делом су условиле тегобан пут Републике Македоније у међународним
односима, посебно њено приближавање и сарадњу са ЕУ и НАТО. Како
је Република Македонија временом дефинисала као своје примарне
спољнополитичке циљеве чланство у Европској унији и НАТО-у, то су
и условљавања ових центара моћи из Брисела, посебно према
унутрашњем политичком питању албанске националне заједнице
Македоније, добијала на значају и каузалитету. Посебно су САД, као и
НАТО и Велика Британија, у албанском фактору видели свог важног
геополитичког експонента и добар део питања и процеса на Балкану
подредили су, мање или више прикривеној, подршци великоалбанској
концепцији.

МАКЕДОНИЈА И НАТО
Након стицања независности током деведесетих година
прошлог века, Македонија је била међу земљама које су оствариле
контакт, па и почетну сарадњу са НАТО-ом у источној Европи.
Међутим, за Македонију је постојао низ отежавајућих околности у
даљем развоју сарадње са ЕУ и НАТО-ом, највише због спора са
суседном Грчком око имена земље. Са друге стране, Македонија, током
деведесетих година прошлог века, није била укључена у конфликте на
простору бивше Југославије. Истина, током НАТО агресије на СР
Југославију 1999. године, руководство Македоније на челу са
Глигоровим примило је део избеглица са Косова и Метохије (углавном
албанске националности) и логистички сарађивало са Алијансом. Ово
је имало различите последице по Македонију, јер је највећи део њеног
јавног мњења био против НАТО агресије на СР Југославију, а такође
незадовољан примањем албанских избеглица које су смештене по
западној Македонији. Тадашње руководство Македоније се одлучило за
овакву политику очекујући бенефите од САД-а и НАТО-а који би
допринели
остваривању
државних
интереса,
убрзавању
евроинтеграција, али и приближавању и сарадњи са Алијансом, што се
све истицало као стратешки интерес. Међу албанским избеглицама у
Македонији налазио се и један број наоружаних Албанаца, тзв. бораца
УЧК (Ослободилачка војска Косова), што је ускоро подгрејало
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међуетнички сукоб у самој Македонији, који је и избио током 2001.
године.
Македонија је, дакле, још деведесетих година прошлог века
доспела на ширу листу земаља које су у оквиру процеса
„евроатлантских интеграција”, остваривале сарадњу са ЕУ, али и са
НАТО-ом. У децембру 2005. године постала је кандидат за чланство у
ЕУ, упркос оружаном сукобу који је претходио и који је окончан
Охридским споразумом 2001. године.
Највеће бреме у међународном контексту које се, потом, делом
преносило и на унутрашњу политичку и друштвену сцену, представљао
је почетни и до даљег нерешени проблем око имена земље. Тако,
правник и политиколог у области међународних односа Игор Јанев
указује на уникатан случај у којем се Македонија нашла још од 1993.
године, када је, под притиском западних држава, дошло до преседана,
јер је уважен вето Грчке приликом регистрације земље у ОУН.
Македонија је регистрована у ОУН као „бивша југословенска
република Македонија”, па је остало да у односима са Грчком нађе
прихватљиво решење за свој назив.2 Заправо, како је Македонија
поставила међу своје приоритетне спољнополитичке циљеве
приближавање и једнога дана пријем у ЕУ, као и у НАТО, то је
решавање овог проблема био важан предуслов за њене даље
евроатлантске интеграције. Колико је руководство Македоније
показало спремности да, ради наставка евроатлантских интеграција,
испуњава услове наметнуте од стране западних земаља, пре свега САДа, показује и случај пријема албанских избеглица, међу којима су били
и наоружани герилци са Косова и Метохије у време Косовске кризе.
Такође, и чињеница да је Македонија једина држава која је званично
признала Тајван, због чега је дошла у непотребни сукоб интереса са
Кином као светском силом у успону, говори томе у прилог. Иако је и
даље, током следеће готово две деценије, Македонија била на путу
извршавања бројних одредаба ради приближавања НАТО-у и ЕУ,
кључни проблем који је остао у међународној равни био је питање
њеног назива и обавеза да тај проблем усагласи, пре свега са суседном
Грчком.
Уколико посматрамо однос Републике Македоније и НАТО-а
током деведесетих година прошлог века, издвојили бисмо неколико
2
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важних процеса. Парламент Македоније је 23. децембра 1993. године
усвојио Резолуцију о приступању Северноатлантском уговору. Две
године после тога, 15 новембра 1995. године, у Бриселу у седишту
НАТО-а потписан је Оквирни документ програма Партнерство за мир.
Следећег месеца (22. децембра) потписан је Споразум између
Македоније и НАТО за транспорт снага ИФОР-а ради њихове
координације са УН у подршци имплементације Мировног плана за
Босну и Херцеговину. Следеће године, потписан је Споразум о статусу
снага (СОФА) који је убрзо ратификован у парламенту Македоније.
Већ 12. јуна те 1996. године, на формалној седници НАТО-а у Бриселу
прихваћен је Индивидуални програм Републике Македоније у оквиру
Партнерства за мир за период до 1998. године. Новембра 1997. године у
Бриселу је званично успостављена мисија Македоније при НАТО-у.
Почетком децембра исте године влада Македоније је одлучила да
оснује Комитет за евроатлантске интеграције са задатком да
координира активности у вези са припремама за чланство у ЕУ и
НАТО. Априла 1998. године, Скупштина Македоније је формирала
Одбор за европску и евроатлантску интеграцију као стално тело.
Децембра исте године усвојен је Споразум између Македоније и
НАТО-а за деловање НАТО мисије у овој земљи. На НАТО самиту у
Вашингтону 1999. године Македонија је званично постала кандидат за
чланство у Алијанси. Припремљен је Акциони план за чланство у
НАТО, након чега је почела његова имплементација. Маја 2000. године
Македонија је постала један од оснивача Вилнус групе заједно са низом
земаља источне Европе.3
НАТО је добио додатно на значају у случају Македоније због
улоге коју је Алијанса имала у окончавању сукоба са Албанцима 2001.
године. Тада је НАТО имао чак улогу успостављања мира и
разоружања побуњених Албанаца. По одредбама Охридског споразума,
македонска влада се обавезала да дозволи већи степен политичке моћи
и културне аутономије албанској мањини. Албанска страна се
обавезала да се одрекне сепаратистичких захтева и призна све
македонске институције, као и да се разоружа и преда сво оружје
НАТО-у.4
Охридским споразумом, у чијем постизању су посредовале
стране силе, укључујући и САД, дошло је до примирја. Важна одредба
3

https://web.archive.org/web/20081116050038/http://www.mfa.gov.mk//default1.aspx?ItemI
D=313
4
Igor Janev, Dragan Petrović, “Legal Mode for Advisory Redress at the International Court
of Justice for the Case of Macedonian UN Membership“, The Review of International Affairs,
Vol. LXI, No 1140, October-December 2010, pp 48-72.
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Охридског споразума је унета у Устав земље као преамбула 7, којом се
омогућава националним мањинама, укључујући пре свега албанску, да
у општинама у којима су заступљени са више од 20% становника, поред
македонског, могу да користе и свој матерњи језик као званични у
употреби.5 Текст Охридског споразума се тумачи само у оригиналу,
дакле на енглеском језику, па стога постоји низ недоумица по
појединим питањима превода.6
Веома важне одредбе Охридског споразума, а посебно у
погледу тога како су се оне, између редова, примењивале у пракси,
односе се на тзв. Бадинтеров принцип, по коме би, након сваких избора
у Македонији, владу требало да формирају водећа македонска и најјача
(по резултатима избора) странка албанске мањине. У том случају,
мандатар нове владе, који би по логици требало да потиче из
македонске водеће странке на тим изборима, о формирању и облику
владе требало би да се договори са странком Албанаца у Македонији
која је на истим изборима остварила најбољи резултат. Дакле, у даљем
функционисању такве владе, право на вето поседује свако од партнера
(македонска најјача странка која по логици даје мандатара, али и
албанска странка која је на тим изборима постигла најбољи резултат и
представља њеног коалиционог партнера), односно у функционисању
владе поштовао би се принцип двојне већине (Бадинтеров принцип).
Начелно, овакав начин одлучивања, односно неопходни консензус
коалиционих партнера који представљају странке (или коалиције) из
македонског, односно албанског националног корпуса, које су
забележиле најбољи резултат на парламентарним изборима, морао би
се примењивати само на питања која се односе на идентитет
(таксативно наведена у Охридском споразуму, односно тачније, која би
се унела као коначна верзија у Устав Македоније), а временом је
албанска страна вршила притисак да се и о низу других питања
одлучује на такав начин (тражењем консензуса између македонске
владајуће странке и њеног албанског коалиционог партнера). Такви
5

https://sr.wikipedia.org/srec/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81
%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC#/media/File:Aneks_ko
n_ramkoven_dogovor.jpg
6
https://web.archive.org/web/20070113074850/http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/police_and_internal_security/OHRID%20Agreement%2013august2001.asp.
Tако jе енглеска реч emblem тумачена као застава, па је албанска заједница тражила
право да свуда истиче своје заставе. Equitable representation се тумачи као
пропорционална заступљеност, а реч revision по питању корекције потенцијалне
општинских граница, као могућност креирања потпуно нових општинских граница и то
по принципу етничког gerymanderinga; Биљана Ванковска, Охридски неспоразум, 12.
август 2012, https://pescanik.net/ohridski-nesporazum/
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захтеви албанске стране су временом делом прихваћени кроз
проширивање листе закона који се доносе квалификованом већином и
то кроз Правилник за рад парламента.
Маја 2003. године Македонија, Албанија и Хрватска, заједно са
САД, потписале су Повељу о партнерству (или Јадранску повељу). Ову
иницијативу, која је неформално названа Охридско-јадранска
иницијатива, презентовао је тадашњи председник Борис Трајковски на
маргинама НАТО самита у Прагу августа 2003. године.
Мисија НАТО у Авганистану преузета је формално од мисије
ИСАФ, а учешће Македоније у овој мисији се наставља под НАТО
заставом.
Средином јануара 2005. године, влада Републике Македоније је,
са циљем унапређења координације са НАТО-ом, именовала
националног координатора за припрему земље за чланство у Алијанси.
Од септембра следеће 2006. године, ова координација је подигнута на
највиши ниво, под директним покровитељством премијера Македоније.
Формирана је и Комисија за приступање Републике Македоније НАТОу. Овим телом председава премијер, док су министри спољних послова
и министар одбране заменици председавајућег (премијера) овом
Комисијом. У исто време, у Македонији је одржано неколико вежби и
операција заједно са НАТО снагама (операције Essential Harvest, Amber
Fox, Allied Harmony).
На НАТО самиту у Букурешту у априлу 2008. године
Македонија није добила позив да се придружи тој организацији, јер је
Грчка употребила вето због спора око имена земље. У марту 2009.
године, Европски парламент је изразио подршку Македонији у вези са
њеном кандидатуром у ЕУ и затражио од Европске комисије да одреди
датум за преговоре о приступању. Парламент је, такође, препоручио
брзо укидање визног режима за грађане Републике Македоније.
Међутим, због спора око имена, питање почетка преговора о
приступању остављено је за даље разматрање. Став ЕУ је сличан оном
у НАТО-у да је решење питања имена предуслов за почетак преговора
о приступању.
У октобру 2012. године, тадашњи комесар ЕУ за проширење
Штефан Филе по четврти пут је предложио да се отворе преговори о
приступању са Македонијом, с обзиром на то да су ранији напори сваки
пут били блокирани од стране Грчке.7
7

https://web.archive.org/web/20081116050319/http://www.mfa.gov.mk//default1.aspx?ItemI
D=308
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Руководство Македоније, тачније њено Министарство спољних
послова, донело је платформу спољнополитичких приоритета земље
средином 2000-их година усмерену ка остваривању евроатлантских
интеграција, односно ка ЕУ и НАТО. Они би у поједностављеној
верзији изгледали овако: 1. Почетак преговора о пуноправном чланству
у ЕУ; 2. Укидање визног режима за северномакедонске грађане; 3.
Улазак у НАТО; 4. Решавање спора са Грчком о имену; 5. Јачање
економије и дипломатије.8
Македонија је, током првих деценију и по свог постојања као
независна држава, постала чланица следећих међународних и
регионалних организација: Међународног монетарног фонда (1992),
Светске здравствене организације – СЗО (1993), Европске банке за
обнову и развој – ЕБРД (1993), Централно европске иницијативе (1993),
Савета Европе (1995), Организације за европску безбедност и сарадњу
– ОЕБС (1995), Светске трговинске организације – СТО (2003),
Централноевропског уговора о слободној трговини – ЦЕФТА (2006) и
Франкофоније (2001).
Уколико посматрамо ставове званичног Скопља према кризним
питањима у свету, рецимо према територијалном интегритету Грузије,
питањима Ирака, Авганистана и сл., видећемо да постоји тенденција
блискости са ставовима НАТО-а, али да се обраћа пажња и на однос
према Русији и њеним интересима. Уосталом, и у званичном документу
у којем су садржана опредељења Македоније, поред подвлачења
стратешког циља уласка у ЕУ и НАТО, наводи се и специјалан однос
сарадње са Русијом. У периоду кризе од 2015. године, влада Груевског
је још више респектовала однос према Руској Федерацији. Међутим,
долазак на власт Заева утицао је на потпуну опредељеност ка
превасходној окренутости НАТО-у и ЕУ, а парадокс је његова изјава,
приликом посете Тирани марта 2019. године, да је „Албанија
најпријатељскији сусед Македоније”.9
Сукоби у Куманову током 2015. године између припадника
албанске заједнице и Македонаца и државе Македоније подстакли су
међуетничке напетости. Владајућа странка ВМРО-ДПМНЕ је формално
имала владајућу коалицију са албанском странком на чијем челу је Али
Ахмети који је и сам учествовао у сукобима 2001. године. Албански
политичари су, у сарадњи са Албанијом, али и Албанцима са Косова,
тежили да остваре свој циљ, а то је, за почетак, федерализација
8
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Македоније. У том правцу, албански политичари из Македоније
сарађују све отвореније са Тираном, што све заједно не наилази на
отпор од стране гараната Охридског споразума, а то су САД и ЕУ. Са
друге стране, Зоран Заев, који је у почетку обављао функцију
градоначелника Струмице, показао је, као лидер Социјалдемократске
партије, спремност на сарадњу и са албанским фактором, али и са
атлантистичким центрима моћи (НАТО, САД, Велика Британија) у
правцу обарања Груевског и, практично, федерализовања Македоније.
Додатни заплет у македонској кризи представља концепт гасовода
„Јужни ток”, односно нека од његових алтернатива која би
потенцијално пролазила кроз Македонију. Груевски је показао
спремност за остваривање једног таквог концепта, што је додатни
разлог да га подржи Русија. Русија је принципијелно против ширења
НАТО-а на Балкану, а такође подржава интегритет Македоније и
сматра албански фактор начелно дестабилизирајућим у региону.
Албански ревизионизам на Балкану уперен је не само против Србије,
већ и Македоније, Црне Горе, па и Грчке. Са друге стране, САД,
Британија и НАТО отворено стоје иза великоалбанског пројекта или, у
најмању руку, према њему гаје нескривене симпатије. Што се тиче ЕУ,
а посебно њених водећих сила (тзв. Стара Европа, коју чине, пре свега,
Немачка и Француска), далеко су уздржаније по питању албанског
фактора и великоалбанских планова, али им се у пракси не
супротстављају и чак их у неким сегментима на релативно одмерен
начин и подржавају (питање Косова и Метохије).
Игор Јанев указује на умешаност западних сила, самог НАТО-а,
па и ЕУ, у наметање Македонији не само решења у вези са именом, већ
и унутрашњег уређења и фаворизовања албанског фактора и фактичке
федерализације земље у оквиру процеса приступању ЕУ и Алијанси.
„Под снажним притиском Запада и без реакције Македоније у
УН да обелодани грешку УН-а око пријема, Македонија од пре две
године почиње да преговара не само о имену, већ и о ширем кругу
идентитетских питања. Запад и Грчка су успели да натерају македонске
власти да се број услова ефективно прошири са два на веома велики
број нелегалних захтева, обухватајући целокупну сферу националног
идентитета. Поред промене имена (правног идентитета), Грчка сада
тражи и промену имена народа и језика, па и промене у Уставу
Македоније, као и промене које сежу до личних докумената. Уз то,
опсег промена и постигнутих решења треба да се прошири и на
организације и изван система УН, као и на државе које нису у чланству
УН.
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Својим деловањем, бројне западне државе поставиле су као
услов за пријем у ЕУ да се, уз сагласност Грчке, Македонија откаже од
свих битних елемената националног идентитета. Овакав услов промене
идентитета је за било коју македонску власт апсолутно неприхватљив и
неизводљив. С друге стране, западне силе користе ову ситуацију да
подстакну Албанце да се и они придруже у напорима да се што брже
нађе решење за нелогично утемељен проблем имена. Албанцима се,
наравно, жури да уђу у НАТО и ЕУ, а до македонског имена им је
изгледа најмање стало, па се притисци Албанаца за изборима и
расцепом у коалицији појачавају.
На овај начин, екстерним деловањем појединих европских
држава, отворен је пут дезинтеграције и дестабилизације Македоније,
јер се Албанцима, и у контексту стратегија у вези са Косовом, све више
жури и да по сваку цену што пре Македонија уђе у евроатлантске
организације. С друге стране, за највећу већину народа Македоније
питање државног имена остаје приоритет у односу на учлањење у
НАТО и ЕУ.”10
Дакле. иако су парламентарни избори одржани крајем 2016.
године донели предност ВМРО-ДПМНЕ, владу је формирао
опозициони Социјалдемократски савез на челу са Зораном Заевим, уз
помоћ албанских странака. Веома је важно у македонској кризи то што
НАТО, САД и ЕУ нису стали у одбрану суштине Охридског споразума,
односно да, након избора, водећа македонска странка склопи коалицију
са водећом албанском странком. Груевски је претходних година био у
ситуацији, захваљујући резултатима тадашњих парламентарних избора,
да чак сам формира владу, али је он ипак затражио коалиционо
партнерство Али Ахметија и његове странке, поштујући дух Охридског
споразума. Насупрот томе, када су албански лидери из Македоније у
Тирани склопили договор уз посредство председника једне друге земље
(Рама, Албанија), тзв. Тирански договор, који заправо поништава
дотадашњу праксу формирања владе у Македонији, и чак се директно у
неким тачкама супротставља њеном Уставу, водећи западни центри
моћи нису устали у заштиту принципа, македонског Устава, суштине
Охридског споразума око формирања влада и македонских
националних интереса. Напротив, представници САД, НАТО и ЕУ су
чак ишли у Скопље и вршили притисак на председника Македоније
Иванова да попусти, прихвати рушење свих напред изнетих принципа и
10
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македонских интереса, укључујући и дух Охридског споразума око
формирања владе, као и повреду македонског Устава у наговештају. Тај
наговештај повреде Устава Македоније је заправо у суштини Тиранског
договора, а то је практично на мала врата федерализовање Македоније
као државе, супротно њеном дотадашњем уређењу и тежњи већине
грађана који је чине. Русија је подржавала у овој кризи Груевског и чак
сматрала да је у питању неки од суптилнијих облика „обојене
револуције”. Такође, Русија је имала и додатни геополитички интерес у
чињеници да влада Груевског није била против могућности реализације
неког од модификованих облика „Јужног тока” (тзв. Турски ток или
дограђени „Плави ток”).
Крај спора око имена је објављен 12. јуна 2018. године када је
македонски премијер Зоран Заев обелоданио да је договорено решење у
виду преименовања државе у Република Северна Македонија, док би се
држављанство називало македонско/држављанин Републике Северне
Македоније, а језик македонски. Након тога је одржан референдум 30.
септембра 2018. године на ком је, и поред слабе излазности (36,91%
изашлих гласача), проглашено да ће се наставити са процесом
преименовања, пошто је 94,18% изашлих гласача подржало идеју за
улазак Македоније у Европску унији и НАТО са прихватањем
Преспанског споразума. Македонски парламент (Собрање) 19. октобра
2018. године и званично је усвојио одлуку о почетку уставних промена
које су завршили 11. јануара 2019. године, а ступили су на снагу 12.
фебруара, након што је грчки парламент ратификовао Преспански
уговор и протокол о чланству Северне Македоније у НАТО-у. Заев је
поред видних уступака албанској страни којим се фактички закорачило
ка федерализацији земље, потом постигнутог компромиса са Грчком и
у односу на Бугарску дао уступке, тиме да се научни радници и
академије две земље даље усаглашавају везано за историју и назив
језика којим говоре Македонци, а све везано за даљи процес
приступања Скопља НАТО-у.11

ЗАКЉУЧАК
Македонија је у периоду југословенске кризе била ван
оружаних сукоба. Поред свега тога, она је као независна држава још од
свог самог формирања, имала два велика проблема: један унутрашњи и
један међународни. Међународни проблем односио се на оспоравања
11
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од стране суседне Грчке права на име, као и обавезу донету у оквиру
ОУН да са Атином усагласи свој назив. Са друге стране, на
унутрашњем плану албанска национална заједница је, у складу са
укупном великоалбанском политиком на Балкану, тежила не само
добијању свих додатних права, већ и некој врсти специјалног статуса,
што је водило у правцу фактичке федерализације земље. Званично
Скопље је прокламовало као стратешке циљеве своје спољне политике:
приступање ЕУ и евроатлантске интеграције. Са друге стране, посебно
је НАТО то користио за притиске на Македонију по оба ова крупна
питања, фаворизујући Грчку око имена Македоније и посебно албанске
интересе. У оквиру НАТО агресије на СР Југославију 1999. године,
Македонија прихвата да, због своје прокламоване политике према
Алијанси, прими албанске избеглице са Косова и Метохије, међу
којима је био и део бораца тзв. УЧК. Паралелно са велиоалбанском
политиком коју подржавају пре свега САД и НАТО, албански
екстремисти провоцирају оружани сукоб 2001. године, који се окончава
директним мешањем НАТО-а и Охридским споразумом, којим се,
између осталог, потцртавају права албанске заједнице у Македонији.
Такође, начелно се очекује да следеће владе да формирају коалиције
водеће, након избора, македонске странке која даје и мандатара, са
водећом албанском странком у Македонији. Током следећих деценију и
по Македонија испуњава бројне услове на свом евроатлантском путу.
Влада Груевског се суочава са поновном албанском побуном 2015.
године, са притиском САД и НАТО да не прихвати могућност
реализације гасног тока из Русије за Балкан (модификоване верзије
„Јужног тока”). Такође се од њега тражи и да изврши крупне уступке
албанској заједници у правцу прекомпоновања устројства земље, као и
да прихвати већину грчких захтева око спорног имена и назива језика
земље.
Опозициона странка Заева након избора 2016. године, уз стране
(западне) притиске, иако није освојила највише мандата, формира
владу са албанским странкама, које су се претходно договориле у
Тирани да се изневери дух Охридског споразума. НАТО, САД и ЕУ,
уместо подршке Охридском споразуму, врше притисак у другом
правцу, на легитимно изабраног председника Македоније Иванова, да
попусти и повери формирање владе Заеву са албанском коалицијом.
Тиме се руши не само дух Охридског споразума, већ фактички врши
прекомпозиција уређења Македоније по дуалном принципу и у правцу
федерализације земље. Увлачење земље у НАТО је скупо плаћено, а
будућност опстанка Македоније као суверене земље је неизвесна. Како
се Македонија налази на важном путу за могући правац неког од
облика „Јужног тока”, и мигрантског удара (тзв. копнена балканска
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рута), то се ова важна питања морају третирати и у интересу албанске
стране и НАТО-а, а она могу бити у пракси супротна од тежње
већинског народа у Македонији.
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Синиша Боровић1

СРБИ И НАТО
Сажетак: НАТО, кога чине развијене западне земље на челу са САД,
једини је војни савез у свету намењен за ширење утицаја оружаном
силом на подручја изван њихових граница, ради овладавања природним
ресурсима и простором. Када анализирамо ко може угрозити
безбедност Републике Србије и од кога треба да се штитимо, онда је то
у оба случаја НАТО или нека од његових чланица. Ако до тога дође,
НАТО нас неће заштити као што није штитио ни интерес Грчке у спору
са Турском око Кипра. НАТО је увек на страни његове важније
чланице. Од када је формиран, НАТО је био намењен против некога, а
такав је и остао. Од свог оснивања до ове године НАТО чланице су
извеле 317 операција широм света. НАТО функционише као сила ван
закона, устава и правних норми. У НАТО агресијама нису поштовани
ни национални устави земаља чланица ни устави нападнутих земаља ни
међународне правне норме нити Организација УН. НАТО ратови су
рушилачки уз првенствено наношење огромне материјалне, културне и
еколошке штете нападнутом народу. Убијање недужног цивилног
становништва и деце проглашавају колатералном штетом, јер за њих
људско биће није светиња, па га и не штеде. НАТО ратује са дистанце
супериорном технологијом и то увек против неупоредиво слабијих
противника, али му нико не суди за злочине и прекомерну употребу
силе. Где год је НАТО ратовао, оставио је пустош и хаос: Авганистан,
СФР Југославија, Србија, Либија, Ирак, Сирија, итд. Техничкотехнолошки развој САД и западних земаља диктира потребу убрзане
производње, а она је условљена убрзаном потрошњом. Убрзана
потрошња је највећа у ратним сукобима. Интерес капитала који
надилази интересе хуманог друштва увек ће настојати да створи такав
амбијент. Кад се НАТО извуче из Авганистана и Ирака вероватно ће
кренути на Јемен или Иран или Северну Кореју или Венецуелу или на
неки други народ да оправда смисао свог постојања код својих
налогодаваца. Бруталном агресијом на српски народ, на свим етничким
просторима где он вековима живи или као суверен или као
конститутиван народ суседних држава, НАТО остварује своје
геостратегијске интересе на Балкану. НАТО је помогао шиптарским
1
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сецесионистима и терористичкој ОВК да заједнички привремено
окупирају јужну српску покрајину Косово и Метохију и успоставе
парадржавну творевину. Од српских званичника се захтева да
„прихвате реалност” и потпишу правно обавезујући споразум о
признању тзв. државе Косово и да му омогуће чланство у
међународним организацијама. Темељ и оквир за решавање проблема
КиМ су Устав Републике Србије и Резолуција 1244 СБ УН. У раду је,
заснована на научним методама, приказана могућа стратегија за
разговоре о статусу КиМ.
Кључне речи: НАТО, Република Србија, КиМ, устав, међународно
право, алтернативе, критеријуми, ЦИА, БНД, стратегија.

УВОД
Када анализирамо ко може угрозити безбедност Републике Србије и од
кога треба да се штитимо, онда је то у оба случаја НАТО или нека од
његових чланица. Ако до тога дође, НАТО нас неће заштитити као што
није заштитио ни интересе Грчке у спору са Турском око Кипра. НАТО
је увек на страни своје важније чланице (нпр. припрема атентата на
Ердогана).
Без обзира на то како НАТО себе декларише и како га заговорници
представљају својим народима, то је једини војни савез који постоји у
свету, а намењен је за ширење утицаја, оружаном силом, развијених
западних земаља на челу са САД на подручја изван њихових граница.
НАТО служи као ударна песница западног капитала за овладавање
слабијим државама и поробљавање њихових народа ради овладавања
њиховим природним ресурсима и простором.
Од како је формиран, НАТО је био намењен против некога, а такав је и
остао. Од свог оснивања до ове године НАТО чланице су извеле 317
ратних операција широм света. Водеће НАТО државе постале су
болесно зависне од профитерства и милитаризма. Саме САД су за
првих 200 година постојања водиле 220 ратова и убиле преко 14
милиона људи (ратови САД-а само у Ираку и Авганистану однели су
1.300.000 људских живота). На ратовање, САД троше 70% новца, за
образовање 5% и 7% на здравство. Од 2001. године до сада, САД сваког
сата плаћају 32 милиона долара за војне потребе. Данас су САД
масовни убица, рушилац и потрошач огромних ресурса, па су постале
најомраженија и водећа разбојничка држава на свету којој се нaјмање
верује. Енглеска је опљачкала Индију за 47 милијарди долара (сaда
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нама продају и предају менаџмент који прихватамо без превођења, а ми
православни начин управљања не развијамо). Тако ће НАТО и убудуће
опстајати, перманентно дејствујући силом и притиском против
углавном малих и слабих, али стално имајући за циљ велике земље и
њихове ресурсе. Нема дилеме да, ако би био довољно јак, у покорности
би држао цео свет, што је и недавно покушао да легализује и замени
Организацију УН. Погледајмо једну од НАТО офанзива у Авганистану:
против 400 Талибана ангажоване су снаге од 15.000 људи, 60
хеликоптера, авиони, тенкови, беспилотне летилице, а убили су 27
људи, углавном цивила.
Рат у Авганистану почео је 2001. године. Снаге међународне заједнице
(ISAF) имале су 47.000 војника. Основу су чиниле НАТО снаге, а од
2003. године НАТО је преузео команду над ISAF-ом. Снаге САД у
Авганистану су око 18.000 војника. Рат су заједнички водиле: САД,
Уједињено Краљевство и НАТО. До сада је страдало око 15.000 цивила,
а Талибани нису поражени, иако их у Авганистану има око 12.000
бораца.
Како НАТО заводи демократију и какав је морални ниво и карактер
њихових команданата показао је главнокомандујући ваздухопловних
операција вођених над нашом земљом (са КМ у Вићенци) амерички
генерал Мајкл Чарлс Шорт наредбом „Не може се добити рат ако не
уништимо могућност нормалног живота за већину становништва.
Морамо им одузети воду, струју, храну, па чак и здрав ваздух” (Све
буде и прође... и њему је амерички Конгрес одао последњу почаст 2015.
године).
Формално, одлуке у НАТО-у доносе се консензусом уз притисак
најмоћнијих чланица, али је све наглашеније залагање утицајних
земаља чланица НАТО-а да се одлуке не доносе консензусом, већ да се
формализује пракса да веће земље имају већи утицај, а да се мале
чланице маргинализују.
НАТО своју моћ базира на нуклеарном и офанзивном оружју које
инсталира на локације које контролише по својој стратегијској процени
и без сагласности, а често и без знања, парламента и грађана земаља
чланица.
НАТО снаге нису спремне да ратују са регуларном армијом ни
просечне земље и зато су смислиле образложење да НАТО не ратује
него да интервенише – врши интервенције.
Осамнаестогодишње ратовање у Авганистану против најпримитивније
војске Талибана која брани своју земљу и свој поредак,
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компромитовало је мит о „најуспешнијем војном савезу у историји”.
САД су незадовољне учешћем осталих чланица, а НАТО већ тражи
формулацију да оправда очити пораз и бесмислено уништавање једне
земље и цивилизације без остварења иједног прокламованог наводног
циља због кога је започео ратна дејства и у Авганистану и у Ираку,
Либији, СФРЈ, Сирији...
Чланство у НАТО-у је дугорочно гледано веома скупо. НАТО своје
чланице стимулише на убрзани техничко-технолошки раст, јер он из
тога црпи своју моћ. Раст и развој не иду у смеру жеље и интереса
народа земље нове мале чланице, јер ће оне у војном, па и привредном
смислу, имати и развијати само оно што је потребно НАТО-у.
Ако се пође од претпоставке да слобода, сувереност и независност
немају цену, јер нису економске категорије, онда је бесмислена свака
рачуница о издвајању за безбедност под окриљем НАТО-а. Војно
неутралне слободне земље морају развијати и јачати своје снаге
безбедности.

НАТО И СРПСКИ НАРОД
Од свих европских народа, НАТО је брутално бомбардовао и
уништавао једино српски народ на свим историјским и етничким
просторима на којима је вековима живео или као суверен или као
конститутивни народ државе. Бруталном агресијом на СР Југославију
1999. године НАТО је покушао разорити српску земљу и покорити
српски народ, или барем отети им територије са којих је могуће даље
ширење НАТО-а, што је и остварио привременом окупацијом Косова и
Метохије. Та тежња остаће све док постоји НАТО, а за њих би
најпожељније било да се сами предамо и замолимо да нам опросте што
су нам разорили земљу и побили људе и да нас онда, уз нове уцене и
уступке, приме у евроатлантске савезе.
На бази до сада стеченог искуства у приближавању ЕУ, чак би и наша
евентуална добровољна кандидатура за чланство у НАТО-у довела до
низа нових условљавања која би, у коначном билансу, за грађане
Србије била штетна или неприхватљива.
Српски народ у својој држави живи у миру и равноправности са својим
грађанима, сународницима, националним мањинама, а НАТО је
перманентно у рату са појединим земљама, тренутно, са исламским.
Свако учешће Србије у таквим ратовима погоршало би међунационалне
односе у Србији и учинило је метом међународног екстремизма.
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Ако НАТО на нашој територији инсталира своје нуклеарно и друго
офанзивно наоружање са знањем или без знања националног
парламента, а није искључено да оно у Бондстилу већ постоји, онда ће
нуклеарни акциденти, било случајни било као последица дејства других
сукобљених нуклеарних сила по тада легитимним циљевима на нашим
локацијама, трајно довести до контаминирања и ово мало преостале
територије Србије која НАТО агресијом 1999. године није оштећена.
Отуда, још више зачуђује залагање појединаца и владиних и
невладиних организација који се формално залажу за равноправност,
решавања конфликата дипломатијом и слично, што упорно пропагирају
улазак Србије у Алијансу која сукобе решава ратом.

СРБИЈА НА РАСКРШЋУ: НЕУТРАЛНОСТ ИЛИ НАТО
Многе новопримљене чланице, у НАТО су ушле из страха или су
доведене у позицију да нису имале бољу алтернативу, али свакако би
биле срећније да НАТО није опстао на геополитичкој сцени.
Србија никада није била члан ниједног војног блока, па је блоковска
логика и култура супротна српској вери и култури.
Понашање нама суседних земаља не може служити Србији за пример,
јер су се неке од њих увек сврставале уз јаче. Зна се да су биле уз
Аустроугарску, Хитлерову Немачку, а сада уз НАТО. Своје „вражје
дивизије” и друге јединице слале су на братску Русију и братску
Србију, а то би радиле и у будућности. Неке нама суседне земље, исте
вере као и ми, не примају у НАТО да би својом оружаном силом
ојачале НАТО снаге, већ да на услугу ставе свој простор,
инфраструктуру и ресурсе.
Велике и богате земље, чланице НАТО-а, сада радије плаћају НАТО
походе него да шаљу своје војнике, а мале земље мораће да дају своје
људе јер неће моћи да плаћају НАТО ратовања.
Сваких 5 до 10 година НАТО припрема нову стратегију, па није
извесно како ће он сам себе трансформисати и где ће се усмерити, али
је извесно да неће бити добровољна и хуманитарна организација, што
су експлицитно потврдили челници НАТО-а и САД-а.
Када би Србија и постала НАТО чланица, сигурно њене НАТО
јединице не би штитиле интересе Србије у јужној српској покрајини
Косову и Метохији (ни у саставу мултинационалних снага) нити би
српски генерал постао командант у Бондстилу (иако је та база
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бесправно инсталирана на српској територији), укључујући генерале
који су већ добровољно индивидуално приступили НАТО-у.
Ми као православни хришћани никада не би требало да се добровољно
прикључимо једном таквом колективном злу и да тако заувек изгубимо
барем симпатије наших традиционалних православних пријатеља.
Показало се да и поред све снисходљивости, попустљивости и губљења
националног достојанства, нисмо на другој страни створили нове
искрене пријатеље, већ доживљавамо само нове уцене, понижења и
отимања.

СРПСКЕ ДИЛЕМЕ И ОПАСНОСТИ
Питање за Србију: Неутралност или НАТО? – касно је постављено.
Имало је смисла поставити га док је постојала СР Југославија коју су
чиниле Црна Гора и Србија са КиМ. Ако би то био гарант очувања СРЈ,
имало је смисла правити компромис о другим интересима српског
народа. За Србију је то сада касно, а НАТО није више перспективно
удружење.
Европске земље размишљају о властитом концепту одбране, а
председник Руске Федерације најављује нови универзални концепт
безбедности. Јача НР Кина, а постепено се стварају и други политичкоекономски савези који у перспективи могу имати и безбедносну
компоненту.
Глобализација као концепт новог светског поретка није успела и
рационална државна руководства враћају се очувању својих
националних интереса.
Народи који судбину препуштају лидерима који ће их стално водити
под окриља спасиоца, кад-тад ће бити препуштени страној доминацији.
Поставља се питање: Како нека земља може и против своје воље бити
уведена у НАТО?
Директна корупција руководства од стране финансијских центара моћи
и лобиста доводи земље у позицију да буду војно уцењене,
финансијски, имовински, политички, духовно, а све више и физички
окупиране експертима, институцијама, туђим удружењима, утицајем на
јавна мњења преко контроле медија, до увлачењем у НАТО или земље
као целине или разградњом непослушних народа и држава на регије и
округе по етничким критеријумима. У етничким регијама или окрузима
изазивају се кризе, па долазе посматрачи, међународне НАТО снаге да
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их решавају. Затим, од растављених држава долази до склапања нових
целина по жељи НАТО-а. Ако НАТО овлада регијама које му
омогућавају стабилност у позадини и неометано ширење у планираном
смеру, сваки референдум остатка државе постаје ирелевантан.
Ако се то Србији деси неће бити „јужног тока” или „турског тока”,
биће касно сећати се и призивати браћу по вери и по оружју, коридор
десет биће пресечен и стављен под туђу контролу. Православни
народи: српски, македонски, грчки и црногорски биће за дужи
временски период раздвојени, били у НАТО-у или не.
Позивање на резолуцију Народне скупштине и Устав, где смо се
определили и за КиМ и за неутралност као најчаснију опцију за српску
државу, слаби су аргументи, јер други састав може донети и другачија
решења. Уосталом, да се то поштује, ово питање се не би ни
постављало и не би сепаратисти са скупова у Војводини позивали Србе
у НАТО или Војводину у НАТО.
Кад дође време за одлучивање неутралност или НАТО, видеће се
конкретан однос снага, али се про-НАТО опција за тај тренутак
озбиљније припрема.

АМЕРИЧКИ И НАТО ИНТЕРЕСИ ПРЕМА СРПСКИМ
ЗЕМЉАМА И НАРОДУ
Период САД и НАТО доминације
За време Хладног рата НАТО је разрадио план „Анаконда – Загрљај
анаконде”, сходно којем Руску Федерацију треба окружити
непријатељским земљама – НАТО чланицама и уништење Руске
Федерације отпочети са њених граница.
СФР Југославија је пресецала јужно крило НАТО-а, чија је команда у
Напуљу, главна авио-база у Авиану, а командно место у Вићенци.
Требало је СФРЈ, у целости или по деловима, ставити под контролу
„запада” јер је водила несврстану политику и била лидер покрета
несврстаних, што је „запад” сматрао недопустивим понашањем и
„вирусом” који се може проширити и на друге зоне утицаја САД.
У Минхену су 1977. године ЦИА и БНД разрадиле план насилног
разбијања СФРЈ и њене поделе на колоније. НАТО чланице добиле су
конкретне задатке и зоне у којима ће помагати и финансирати
сепаратистичке снаге. За тај план разрађена је прецизна карта
територијалне поделе интересних сфера. Под своју контролу САД су
ставиле зону од Пељешца преко Босне и Херцеговине, Рашког округа,
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Црне Горе, Косова и Метохије (до врха Копаоника), Пчињски округ,
Албанију и Македонију до спајања са Народном Републиком Бугарском
која је убрзано постала НАТО и ЕУ чланица.
Никакве одлуке не доносе самостално Бошњаци, Шиптари и владајуће
структуре у наведеним зонама, оне су директно под управљањем САДа, а под контролом НАТО-а.2 За спровођење ове одлуке припремљене
су конкретне НАТО снаге 1998. године. Истим планом предвиђено је и
ненасилно одвајање Републике Црне Горе од Републике Србије и
гашење СР Југославије подстицањем сукоба интереса на њеној
територији.
Након 78 дана бомбардовања и потписаног Кумановског споразума
1999. године, преко 200.000 Срба протерано је са Косова и Метохије
под терором УЧК (Ослободилачка војска Косова) и самопроглашене
државе Косово. Злочини над Србима без казне настављени су, трају до
данас, а трајаће док се Косово не очисти од Срба, ако се не предузму
конкретне и делотворне мере државе Србије и њених савезника.
Пример за то је „Мартовски погром” Срба и српских светиња и српске
имовине 17. и 18. марта 2004. године. КФОР је злоупотребио мандат
Савета безбедности УН и дозволио насилну сецесију шиптарским
терористима, а затим формирање војске и других парадржавних
институција.
„Запад” жели да влада светом преко власти над медијима, финансијама
и природним ресурсима. То остварује преко „националних елита” које
су углавном корумпиране, криминализоване и социјално подмићене.
Оне су савезници и „добри момци” док остварују интересе „запада”.
Њихови реализатори Ал Каида, терористи, фашисти и НАТО
плаћеници су „на правој страни историје и борци за демократију” док
остварују постављене циљеве.
Када анализирате нашу „словенску браћу” који су издали словенство и
Христову науку, уочићете апсурдну ситуацију: блискији су им
војсковође Џулван, Клинтон, Кларк, Солана, Фог Расмунсен, Петреус
од свих словенских војсковођа, ослободилаца и стваралаца
националних држава словенских народа.
Ако погледамо шире, видећемо да су фашисти из Галиције „истински
заштитници” пучистичке демократије, а да Севастопољ и Одесу које су
2

У вези са тим, посебно је значајно уочити важност нишког правца и наметнуту
обавезу изградње НАТО аутопута – пута „Велике Албаније”, Ниш-Приштина-Драч и
избегавање Грделичке клисуре и Моравско-вардарског правца за снабдевање НАТО
снага и трговину НАТО земаља преко Солунске луке.
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ослободили руски хероји, треба мирно предати Националној гарди
Охаја и аd hoc формираним паравојним формацијама НАТО савезника.
Наши „западни партнери и пријатељи” сматрају:
- Србија не сме бити најважнији геополитички фактор на Балкану.
- Срби не смеју бити у стању да опреме милион војника, што је њихов
потенцијал, и, уопште, не смеју имати јаку армију.
- Срби се морају дисциплиновати, а то је најефикасније уз „ломљење
кичме” и губитак националног достојанства.
- Остварити „миленијумску комуникацију – via militaris” и оспособити
је за јефтин и безбедан саобраћај за превоз ресурса са Црног мора и
Отранта кроз Србију у 21. веку. Србима се не може дозволити контрола
обе обале Дунава (ако Хрватска пређе Дунав, тај простор od 110 km2
неће обрађивати славонски сељаци – пола Славоније је необрађено, то
је потенцијално нова НАТО база у нашој северној покрајини, а затим
следи даље остваривање НАТО стратегије – Пчињски округ, Рашка
област, Република Српска, Војводина, санкције Руској Федерацији). То
значи: слободна пловидба за Немачке и НАТО бродове Дунавом,
слободне комуникације и коридоре кроз Србију за НАТО чланице,
отворено небо за њихову борбену авијацију.
За разлику од наших „аналитичара и родољуба” који нашу армију
доживљавају као буџетски трошак, НАТО државници сматрају своју
Алијансу најбољом инвестицијом. Треба се присетити изреке „Ко не
храни своју војску, храниће туђу”. Ја ћу додати „Ко не слуша своје
генерале, мораће да слуша туђе”.
Велика заблуда српских интелектуалаца који су школовани на „западу”
и српских политичара који су дошли на власт уз помоћ „запада” јесте
веровање у „западну” демократију. Тога на „западу” нема. Кроз
историју и данас у изазивању и решавању светских проблема „запад“ се
држи најгоре комбинације профитерског и милитаристичког приступа.
То се неће променити и ако „запад” буде поражен.

ПРЕДЛОЗИ
1. Партнерство за мир и војна неутралност су довољан оквир за даљи
стабилан, рационалан и уравнотежен развој државе Србије, њене
одбране и међународне сарадње.
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2. Модерна и борбено способна национална српска народна војска и
оспособљено становништво за одбрану је основни гарант стабилности и
опстанка српске државе на својој територији, па онда и свега осталог
што је у интересу њеног мирног развоја од привреде и културе до вере.
3. Оптимално бројно стање људи у систему одбране у миру 66.000
(1%):
- величина мирнодопске војске 54.000 (5 корпуса КоВ, корпус РВ и
ПВО и РРФ),
- границе корпуса такве да се ниједна територијална целина не може
отцепити по било ком критеријуму,
- готове снаге за брзо реаговање 23.000,
- регрутни потенцијал 44.000 регрута, 2 партије по 6 месеци и 2 године
по месец дана,
- професионалаца 40.000 + 22.000 регрута; однос мирнодопске и ратне
армије 1:5,
- ратна армија 350.000, резерва 350.000 (капацитет нашег ратишта
700.000).
4. Да ли је Србија данас на раскрсници?
Србија је увек на некаквој раскрсници, али је на главној раскрсници 6.
октобра промашила пут и непогрешиво се упутила у погрешном смеру
(народ каже „Ништа ти не вреди што пуно трчиш, ако си кренуо у
погрешном смеру”).
Данас Србија треба да застане и да се поново оријентише и то, како би
ми војници рекли, да изврши географску, топографску и тактичку
оријентацију у простору и времену и по свим сегментима друштва. То
фигуративно значи да на куполу дома Народне скупштине постави
компас са казаљком од најсеверније до најјужније тачке српске земље и
да север и југ земље знају где им је осовина и тачка ослонца, а да они
који седе у скупштини престану северни део казаљке усмеравати према
западу, јер ће Србија остати и без севера као што је привремено остала
без југа државе.

Штетност поделе у српском народу
Данас прве вође нашег народа говоре за друге вође нашег народа да су:
фашисти, лопови, тајкуни, сецикесе, Љотићевци и сл. Друге вође нашег
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народа за прве вође нашег народа кажу да су: издајници, лажови,
диктатори, слуге окупатора, фалсификатори избора, болесници и сл.
Такве поделе су по српски народ погубне, али највеће невоље за српски
народ и српску државу биће ако се испостави да су и први и други у
праву, а то су људи на позицијама којима су доступне релевантне
информације.
Трећа опција у Србији постоји, али је тренутно мало позната бирачима
због слободе медија.

ПРАВНЕ ОСНОВЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ СУВЕРЕНИТЕТА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НАД СВОЈОМ АУТОНОМНОМ
ПОКРАЈИНОМ КОСОВО И МЕТОХИЈА
1. Неповредивост државних граница суверених држава као темељни
принцип међународног поретка – свака држава је обавезна да га брани
свим расположивим ресурсима.
2. Од 2000. до 2017. године, сталним попуштањима и уступцима,
српске власти су битно угрозиле државни и правни поредак Републике
Србије на КиМ, а заузврат су добијале само празна обећања.
3. Напредак Србије ка чланству у ЕУ директно се условљава
прихватањем независности самопроглашене квази државе „Косово”.
Србија је једина држава која се условљава да се, ради пријема у
чланство ЕУ, одрекне суверених права на делу своје територије.
4. Међународни правни поредак пружа заштиту суверенитета и
територијалног интегритета државе све док се држава као титулар не
одлучи да се доборовољно одрекне тих гаранција (јер се услови
изнуђени употребом силе и преваре третирају као ништавни).
5. Формална сагласност матичне државе о промени државно-правног
статуса дела своје територије је коначна, трајна и неопозива одлука и
не може бити предмет накнадног поништења. Зато се од нас тражи да
потпишемо правно обавезујући писани споразум.
6. Споразум о стабилизацији и придруживању са ЕУ у члану 135.
прецизира да се тај уговор примењује на територији Србије изузев
територије КиМ. Такав уговор није требало ратификовати.
7. Пренос преговора о коначном статусу КиМ из УН у ЕУ, извршен
2010. године, изузетно је лош политички потез и његови протагонисти
морају сносити одговорност.
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8. Савет министара ЕУ je 17. марта 2008. године усвојиo декларацију да
је Косово „суи генерис” – јединствен случај, што је у супротности са
Резолуцијом 1244 СБ УН која такав термин не познаје.
9. Резолуције Савета безбедности УН имају предност над свим другим
међународним споразумима и одлукама.
10. Само за Србију ЕУ је отворила посебно поглавље 35 које се бави
нормализацијом односа са Приштином док се не постигне
„свеобухватна нормализација односа између Републике Србије и
Приштине”.
11. Европска унија је мимо Резолуције 1244 СБ УН на КиМ послала
своју мисију ЕУЛЕКС која нема легитимитет СБ УН.
12. Бриселски споразум који је парафиран у априлу 2013. године
означио је почетак прихватања тзв. косовских институција које су 2008.
године једнострано прогласиле независност.
13. Прихваћено је постојање устава тзв. Републике Косово што је
супротно уставно-правном поретку Републике Србије.
14. Бриселски споразум је почетак гашења и повлачења институција
државе Србије са КиМ. Косово добија грб и заставу, српски судови и
тужилаштва интегрисани су у правосудни систем тзв. Косова. Признате
су дипломе и лична документа тзв. Косова. Почела је узурпација
државне имовине Републике Србије. Успоставља се граница – тзв.
гранични прелази, Косово добија међународни позивни број и почиње
лобирање за његов пријем у међународне организације и институције.

ПОЛИТИЧКЕ ЧИЊЕНИЦЕ
1. Шиптари на простору Косова и Метохије никада нису имали државу.
2. Албанци имају матичну државу.
3. Шиптари на Косову и Метохији увек су били на страни освајача
српских земаља.
4. Освајачи су владали Косовом и Метохијом некада вековима, некада
деценијама и годинама, али су увек одлазили или били отерани у своје
матичне земље.
5. Простор Косова и Метохије увек је ослобађала српска војска која је
била на страни ослободилаца против окупатора.
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6. Сваки српски владар се борио свим расположивим средствима за
Косово и Метохију и ниједан није успео да то питање реши за сва
времена.
7. Шиптари су више културних и цивилизацијских добара на Косову и
Метохији уништили него што су створили.
8. Шиптари не могу владати и развијати Косово и Метохију као своју
државу без подршке окупатора и туђих база.
9. Добронамерни Шиптари се прибојавају што их терају да „праве кућу
на туђој земљи”.
10. База „Бондстил” је нелегално изграђена на окупираној територији.
11. НАТО агресија је противправно изведена без сагласности
Уједињених нација, а није нападнута ниједна држава чланица НАТО-а.

ПРИПРЕМЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЈУ
КОСОВА И МЕТОХИЈЕ И ОБНОВУ СУВЕРЕНИТЕТА
СРБИЈЕ
1. Систематско јачање српских ресурса – безбедносних снага, војноодбрамбених снага, логистике, пропаганде, дипломатије, обезбеђење
савезника,
културних
активности,
припрема
становништва,
оспособљавање државних институција, извлачење испод непосредног
утицаја ЕУ и НАТО; коначно стварање националне стратегије
Републике Србије (са посебним делом за КиМ) која ће се базирати на
Уставу Републике Србије и Резолуцији 1244 СБ УН.
2. Пружање сваке подршке српском народу на КиМ и подстицање и
помагање повратка прогнаних.
3. Скупштина Републике Србије мора поништити све једностране акте
самопроглашених институција Приштине који нису у складу са
Резолуцијом 1244 СБ УН и Уставом Републике Србије.
4. Инсистирање на одговорности за ратне злочине почињене над
српским народом на КиМ.
5. Заштита државне, друштвене, приватне и црквене имовине на КиМ
од стране међународних снага, а касније уз помоћ српских
безбедносних снага.
6. Канцеларију за КиМ уздићи на ниво Министарства за КиМ.
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7. По сваку цену држати север КиМ и смањити утицај приштинских
самопроглашених органа на тај део КиМ.
8. Србија нема потребе да срља у „коначне и обавезујуће споразуме са
нелегитимним властима Приштине”.
9. Полазна претпоставка за очување српских националних интереса на
КиМ јесте повратак расељених Срба на своја имања. Као пример
наводимо општину Вучитрн. У 14. веку у општини Вучитрн живело је
100% Срба, 1941. године било је 60% Срба, а од 1991. године 7% Срба.
Данас је стање вероватно још горе.
11. Програмом Владе Србије треба предвидети изградњу комплетно
нових насеља тамо где Срби имају формално право на повратак или на
стратегијски важним локацијама на државном и друштвеном земљишту
које формално-правно припадају Републици Србији.
12. У новим насељима, сваком домаћинству које се врати обезбедити
кућу и земљу без права на отуђење.
13. Општине из централне Србије и Војводине би, као спонзори,
добили општине на КиМ којима би помагале развој инфраструктуре и
индустријских и прерађивачких објеката.
14. Извршити ревизију незаконито и насилно одузете или под
притиском и у бесцење продате имовине Срба на КиМ.
15. Над српским рудницима и Брезовици на КиМ успоставити
партнерство или концесиони однос са великим земљама које су наши
пријатељи. Свакако би било добро да оне ту имају своје економске
интересе.
16. Поништити одлуку којом су три општине централне Србије
припојене КиМ.
17. Предвидети могућност изградње заједничке базе Војске Србије и
Руске Федерације за обуку летачког кадра, оклопно-механизованих и
артиљеријско-ракетних јединица на одабраној локацији (у Србији за то
постоји оптимална локација).
18. Покушати доћи до тачног броја Шиптара на КиМ јер се тим
податком манипулише.
19. Донети стратегијску одлуку о реинтеграцији КиМ у састав
Републике Србије, а затим приступити разради и планирању
спровођења стратегије.
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ПРЕДЛОЗИ СТАТУСА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
ДО КОНАЧНОГ РЕШЕЊА
1. Север Косова и Метохије
Четири општине на северу КиМ које представљају компактну целину са
већинским српским становништвом и природно су везане за Републику
Србију, вратити у стање пре Бриселских споразума пошто се они од
стране Шиптара и ЕУ не спроводе.
2. Централно Косово и Метохија
Формирати договорену Заједницу српских општина (ЗСО) са седиштем
у Грачаници са органима власти који успостављају сарадњу са
Републиком Србијом, са следећим надлежностима:
- ЗСО има свој буџет са изворним приходима од пореза, такси и
донација;
- ЗСО има филијалу НБС са седиштем у Грачаници и мрежу филијала
домаћих и страних банака које послују у оквиру прописа НБС;
- Валуте у платном промету у ЗСО треба да буду динар и евро;
- ЗСО треба да има све облике здравствене заштите и свој систем
образовања;
- ЗСО има своју независну судску власт, тужилаштво и полицију;
- ЗСО има своје органе и службе за план, урбанизам, стамбену
изградњу, чистоћу, комуналије, пореску управу, статистику, катастар и
геодетску службу;
- Грађани ЗСО располажу природним ресурсима на својим поседима.

Оптимална компромисна српска стратегија у преговорима
Држати се Резолуције 1244 СБ УН по којој је КиМ део Републике
Србије под привременом контролом УН. Република Србија задржава
суверенитет и контролу границе према Албанији, Црној Гори и
Македонији. Шиптари на КиМ задржавају аутономију у виду заједнице
шиптарских општина са извршним функцијама, без државних атрибута
и контроле граница. Србија припрема снаге безбедности и савезнике за
ослобађање КиМ у датим историјским условима. Простор КиМ третира
као привремено запоседнуту територију (ПЗТ – део државне територије
Републике Србије под окупацијом). Након тога организован повратак
прогнаних Срба.
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Ради заштите имовине и права СПЦ у преговоре укључити овлашћене
представнике Светог синода СПЦ.
Ми као православна и праведна нација никада не смемо прихватити од
хегемона наметнуту реалност, да сила има предност над правом. Зато
преговоре о будућности КиМ треба вратити у СБ УН јер се ЕУ показала
неуспешном, а у преговорима није била статусно неутрална.
Зашто се намеће хитно решавање статуса КиМ? Да би се прешло на
следећу фазу: обавезујући споразум са Републиком Хрватском. Ту нас
чекају нови стратегијски изазови, Хрватска је чланица ЕУ и НАТО, а
НАТО своје стратегијске одлуке доноси научно коректно и спроводи их
упорно. НАТО стратегија за овај простор и шире нама је позната. Наша
дипломатија мора рашчистити односе са нашим „пријатељима” који
цепањем Србије стварају „велику Албанију” јер је Косово као
самостална држава неодрживо.

Да ли је Србија на добром путу?
Јесте, ако иде овим путем. Према учењу Светог Саве: „Показан ти је
пут којим треба да идеш и како треба да радиш. Ако нећеш, иди куд си
пошао”.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Боровић, Синиша, „Косово и Метохија – српска стратегија”,
Безбедносни форум, бр. 1/2018.
2. Оберг, Јан, Зависност од милитаризма, Институт ТФФ, Шведска,
10. април 2019.
3. Петровић-Пироћанац, Зоран, Вашингтерна и Срби: од Труманових
јаја до Клинтоновог осиромашеног уранијума, Институт за
политичке студије, Београд, 2013.
4. Чомски, Ноам, Година 501 – конквиста се наставља, „Светови”,
Нови Сад, 1998.
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Божидар Форца1

ОДНОС НАТО-а ПРЕМА ВОЈНОЈ НЕУТРАЛНОСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Сажетак: НАТО је извршио агресију на СР Југославију 1999. године.
Од тог времена посматрано, Алијанса се са 19 проширила на 29 држава
чланица, а СР Југославија се распала на две државе – Србију и Црну
Гора и једну територију под протекторатом УН – Косово (и Метохија),
која претендује да постане независна држава. Република Србија је 2007.
године прокламовала војну неутралност, првенствено због улоге
НАТО-а у агресији на СРЈ, док је Алијанса успела да привуче у своје
чланство све државе из окружења, изузев Босне и Херцеговине. Овај
рад је покушај интерсубјективне оцене садашњег и процене будућег
односа НАТО-а према војној неутралности Републике Србије. Главна
хипoтеза oд кoје се пoшлo у изради oвoг рада гласи: Садашњи
неoпредељени став према вoјнoј неутралнoсти Републике Србије кoји
декларативнo загoвара НАТО, у перспективи ће зависити oд глoбалнoг
oднoса великих сила, с једне, и oднoса Русије и Србије, с друге стране.
Кључне речи: НАТО, стратешки концепт, Република Србија, војна
неутралност.

УВОД
Рушење Берлинског зида (1989) јесте симбол и почетак снажних
дезинтеграционих и интеграционих процеса на простору Евроазије,
који се у теорији међународних односа именује и као престанак
Хладног рата или крај биполаризма. Кључни дезинтеграциони процеси
на простору Евроазије јесу: распуштање Варшавског уговора; распад
СССР-а, највеће државе света; распад Чехословачке и неки други. У
претходно наведене дезинтеграционе процесe убраја се и разбијање
бивше СФР Југославије, које се посебно издваја као предмет овог рада
и из разлога што тај процес још није довршен. Насупрот тим
дезинтеграционим процесима, два су најзначајнија интеграциона
процеса: 1) опстанак и проширење НАТО-а и 2) формирање (1992) и
проширење Европске уније (ЕУ).
1

Проф. др Божидар Форца, генерал-мајор у пензији, Универзитет „УНИОН – Никола
Тесла” у Београду, начелник Катедре безбедности на Факултету за пословне студије и
право.
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Бивша СФР Југославија, што сецесионистичким тежњама
појединих република, подржаним споља, што грађанским ратом и
мирним путем, распала се прво на пет самосталних држава: Словенија,
Хрватска, Босна и Херцеговина, Македонија и СР Југославија.
Грађански рат у бившој СФРЈ обустављен је 1995. године, уз снажну
подршку НАТО чланица. Прво, мировним споразумом у Дејтону (САД)
заустављен је рат у БиХ. Друго, НАТО је војно подржао завршне
операције хрватских оружаних снага у борби против српских снага у
Републици Хрватској у операцији под називом „Олуја”, којом је,
практично, завршен рат у тој бившој републици СФРЈ која је већ била
призната од великог броја западних земаља и УН.
Завршетак оружаних сукоба на простору Хрватске и БиХ
праћен је снажним санкцијама УН према СР Југославији, пре свега
према Републици Србији. У таким условима, подстрекнути албански
сепаратисти на Косову и Метохији покрећу снажну иницијативу за
остварење сопствених сецесионистичких интереса и издвајања из СРЈ,
односно Републике Србије. Значајнија побуњеничка дејства на КиМ
почињу 1998. године, а након неуспелих преговора у Рамбујеу2,
Алијанса припрема и отпочиње оружану кампању на СРЈ, 24. марта
1999. године. Према дефиницији агресије коју су утврдиле УН,
Резолуцијом Генералне скупштине бр. 3314 из 1974. године, та
кампања је била агресија. Међутим, како је Резолуција правно
необавезујући документ, тако квалификација НАТО кампање на СРЈ
није добила правну квалификацију агресије пред међународним
правним институцијама.
Оружана дејства у НАТО агресији на СРЈ трајала су 78 дана, а
обустављена су Војнотехничким споразумом у Куманову (тадашња
Македонија), 09.06.1999. године и Резолуцијом СБ УН број 1244, од
10.06.1999. године. Практично, од тада, УН су успоставиле протекторат

2

Рамбује је дворац у близини Париза у коме су фебруара 1999. године одржани тзв.
разговори српске и албанске стране у вези са решењем кризе на Косову и Метохији,
које се и нису среле за 17 дана колико је скуп трајао. На крају, српској страни је
америчка страна понудила ултимативни текст који није прихваћен. За тај текст чак и
Хенри Кисинџер каже: Текст споразума из Рамбујеа, којим је Србија позвана да
прихвати НАТО трупе на својој територији, представљао је провокацију, изговор за
почетак бомбардовања. Рамбује није документ који би било који Србин прихватио. То
је био лош дипломатски документ који никада није требало да се појави у тој форми –
„Дејли телеграф” јуна 1999. године. Доступно на: https://www.blic.rs/vesti/politika/izakulisa-rambujea-20-godina-od-pocetka-mirovnog-debakla-koji-je-bio-uvod-u/k2l6hc7
(14.04.2019).
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над КиМ, а главну оружану подршку мисије УН – УНМИК чине снаге
КФОР, претежно састављене од оружаних снага чланица НАТО-а3.
Након превирања и промене власти у Србији, 2000. године,
политичке елите Црне Горе покрећу сопствену иницијативу за
раздруживање од Србије. Прво долази до преименовања назива
заједничке државе СРЈ у Државна заједница Србија и Црна Гора (ДЗ
СЦГ) 2003. године, а затим и до раздруживања 2006. године, након
референдума у Црној Гори.
После скоро једног века битисања у разним државним
ентитетима (1918-2006), Србија 2006. године поново постаје
самостална и независна држава. Располућеног националног бића с
различитим статусом српског живља у отцепљеним републикама –
новим самосталним државама, Србија је и недовршена држава, без
функционисања на делу сопствене територије – Косову и Метохији.
Након погрома српског живља са Косова и Метохије 2004.
године, те у условима пропасти разних међународних иницијатива да
се изнађе решење проблема јужне српске покрајине, Народна
скупштина Републике Србије, децембра 2007. године, прокламује војну
неутралност Републике Србије у односу на све војно-политичке савезе,
пре свега на НАТО.
Дакле, НАТО је један од кључних разлога/узрока прокламовања
војне неутралности Републике Србије. Нешто више од једне деценије
од прокламоване војне неутралности Републике Србије јесте кратак
период за закључивање о њеној перспективи. Стога, у заузимању става
о односу НАТО-а према војној неутралности Републике Србије,
послужићемо се чињеницама о позицијама НАТО-а и Србије у
међународним односима.

ОПСТАНАК И ПРОШИРЕЊЕ НАТО-а
Позната је чињеница да је НАТО формиран 1949. године од
стране 10 европских држава, САД и Канаде. Наведене земље су
искористиле могућност коју даје члан 51. Повеље УН, а која се односи
на право држава на одбрану4. На разне начине су светској јавности
3

Снаге КФ0Р-а су у почетку бројале око 55.000 припадника, да би у 2019. години тај
број опао на испод 4.000.
4
Ништа у овој Повељи не умањује природно право на индивидуалну или колективну
одбрану у случају оружаног напада на члана Уједињених нација, док Вијеће сигурности
не предузме мјере потребне за очување мира и сигурности у свијету. О мјерама које
предузму чланови користећи се овим правом на самоодбрану биће одмах обавијештено
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приказивани циљеви формирања Алијансе, али је њихову праву
суштину изразио први генерални секретар – лорд Исмај, који је рекао
да су ти циљеви били: 1) Немачка под контролу, 2) САД у Европу и 3)
СССР ван Европе5. На тај начин, заоштрени су антагонизми запада и
истока, а Алијанса је постала главна брана ширења „гвоздене завесе”,
како је британски премијер Черчил називао утицај СССР-а на земље
централне и источне Европе.
У Хладном рату, који настаје после Другог светског рата, свет
је пола века био у сталном страху када ће се оружано сукобити САД и
СССР, односно блокови које су предводили: НАТО и Варшавски
уговор6. Тај страх, пре свега, био је оправдан ако се има у виду стална
тензија између наведених сила и блoкoва кoју је пратила невиђена трка
у наoружању између САД-а и СССР-а, а која је изнедрила смртоносна
оружја довољна да се уништи планета Земља. До тог сукоба није
дошло, али јесте до бројних ратова у другим деловима света, које су
иницирали и/или помагали САД и СССР и у њима, директно или
индиректно, учествовали. Свет је подељен на два табора, а тај период
познат је и по називу биполарност у међународним односима.
Симболички крај Хладног рата јесте рушење Берлинског зида
(1989) који прате у уводу наведени дезинтеграциони и интеграциони
процеси. Зашто и како је опстао НАТО, ако су се распали и Варшавски
уговор и СССР 1991. године јесте једно од централних питања.
Враћајући се на циљеве фoрмирања НАТО-а, какo их је видеo лoрд
Исмај, евидентнo, накoн рушења Берлинскoг зида (Слика 1): Америка
је у Еврoпи, а СССР (Русија) је прoтеран из Еврoпе, дoк је тада Западна
Немачка пoстала чланица Алијансе.
Пoбедник у Хладнoм рату (САД и запад) први се сналази у
„тектoнским пoремећајима” рушења Берлинскoг зида. САД и НАТО
развијају прoграм Партнерствo за мир, кoји ће пoстати прва степеница
за чланство еврoпских држава у Алијанси. Кoристећи заoкупљенoст
Вијеће сигурности и ове мјере ни на који начин неће довести у питање овласти и
одговорности Вијећа да у складу са овом Повељом предузме у свако доба акцију коју
сматра нужном у циљу обезбјеђивања и одржања мира и сигурности у свијету.
Доступно
на:
https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Povelja_Ujedinjenih_nacija.pdf
(04.04.2019).
5
Б. Форца, Системи безбедности, Факултет за пословне студије и право, Београд,
2019.
6
Варшавски уговор (ВУ) је политичко-војни савез социјалистичких држава централне
и источне Европе и СССР-а, формиран 1955. године, као реакција на формирање
НАТО-а. Повод за формирање ВУ био је пријем Западне Немачке у НАТО. Име ВУ је
настало по пољском главном граду Варшава, где је формално потписан споразум о
савезу.
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Русије унутрашњим прoблемима накoн распада СССР-а, НАТО пoчиње
пoхoд на истoк.

Слика 1. Тампoн зoна између НАТO-а и Русије 1991. гoдине
Извoр: Фoрца, Бoжидар, 20037
У приближавању границама Русије, западне интеграције
предвoђене oд стране САД, пре свега НАТО, али и ЕУ, свoјим
чланицама пoстепенo „пoпуњавају” тампoн зoну с Русијoм. Такo,
пријем нoвих чланица Алијансе иде следећим редoм: 1999. године:
Пoљска, Мађарска и Чешка Република; 2004. године: Естoнија,
Летoнија, Литванија, Слoвачка, Бугарска, Румунија и Слoвенија; 2009.
године: Албанија и Хрватска и 2017. године: Црна Гoра.
Чињеница је да су све претхoднo наведене земље, oсим Црне
Гoре, пoстале и чланице ЕУ, али тек накoн штo су пoстале НАТО
чланице. Такoђе, чињеница је да су у ЕУ примљене и неке земље кoје
(за сада) нису чланице НАТО-а, каo штo су Аустрија, Шведска, Финска,
Ирска, Малта и Кипар. У тoм смислу, успoстављенo је неписанo
правилo за све бивше сoцијалистичке државе Еврoпе – првo у НАТО, па
у ЕУ. Распад ВУ и СССР-а, каo и Чехoслoвачке, oчекиванo, биo је
сигнал да не мoже да oпстане ни СФР Југoславија. Ту прилику,

7

Б. Фoрца, Вoјни фактoр међунарoдних oднoса и његoв утицај на развoј Вoјске СЦГ,
дoктoрска дисертација, Вoјна академија, Беoград, 2003.
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пoтпoмoгнуте спoља, „грабе” Слoвенија и Хрватска, чиме, 1991.
гoдине, oтпoчиње грађански рат у СФРЈ.
Накoн штo су САД (НАТО) „изгубиле” прoјектoванoг
прoтивника – СССР и ВУ, кључни изазoви, ризици и претње пo светску
безбеднoст, првo у стратегијама САД и чланица Алијансе, распршују се
у мнoштвo виртуелних претњи, међу кoјима се каo кључни изазoви и
претње препoзнају терoризам и „урушене” државе. САД oчевиднo и
нескривенo теже за светскoм дoминацијoм и у пoследњoј деценији
прoшлoг века успoставља се унипoларни међунарoдни пoредак – Pax
Americana. Кoристећи главу VII Пoвеље УН, САД и НАТО пoстају
легитимне снаге међунарoдне oрганизације за успoстављање мира у
свету.
Дакле, oпстанак НАТО-а накoн распуштања ВУ и распада
СССР-а, de iure јесте легитимна пoдршка УН у oдржавању светскoг
мира, а de facto, тo је инструмент за oбезбеђење дoминације САД у
међунарoдним oднoсима. Да је oпстанак Алијансе амерички
инструмент дoминације САД у међунарoдним oднoсима пoказује
НАТО агресија на СР Југoславију 1999. гoдине, када тадашњих 19
земаља чланица, без мандата СБ УН, те прoтивнo члану 5.
Вашингтoнскoг угoвoра o фoрмирању НАТО-а, каo и прoтивнo
oдредбама устава држава чланица Алијансе, oружанo напада суверену и
независнo државу. Међутим, НАТО је свoју силу пoказаo и у рату у
Босни и Херцеговини и Хрватскoј, пoсебнo у завршним oперацијама,
бoмбардујући, пре свега, пoлoжаје српске вoјске. Такo, агресија на СРЈ,
у ствари, јесте кажњавање Србије за непoслушнoст и непoвинoвање
нoвoм светскoм пoретку успoстављенoм накoн пада Берлинскoг зида –
Pax Americana, с једне, и учвршћивање нoве пoзиције – oпстанка и
даљег ширења НАТО-а, с друге стране. Свoј педесети рoђендан НАТО
је oбележиo на крају 20. века учвршћивањем свoје кoхезије и најавoм
нoвoг начина пoступања у међунарoдним oднoсима.
Терoристички акти у Њујорку и Вашингтoну 11.09.2001. гoдине,
дoпринели су даљем учвршћивању става o пoтреби јачања НАТО-а,
накoн чега и дoлази дo највећег прoширења Алијансе – 2004. гoдине,
али и снажнoг уплитања њених чланица у oружане сукoбе и мимo
еврoатлантскoг прoстoра, каo штo су сукoби у Ираку, Авганистану,
појединим државама Африке, те у Сирији. Не треба дoказивати да су
пoјачани ангажман чланица Алијансе у наведеним ратoвима диктирале
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САД. Преемптивна стратегија САД8, кoју је најавиo тадашњи
председник Џoрџ Буш, непoсреднo је реализoвана у пракси.
Прoцеси у међунарoдним oднoсима крајем прве, а пoгoтoвo
друге деценије 21. века, дoвoде дo преиспитивања места и улoге НАТОа. Некoликo је крупних дoгађаја кoји детерминишу ту пoзицију и улoгу
Алијансе, кoје ћемo самo таксативнo навести:
- 2008. гoдине Русија се снажнo враћа на светску сцену
краткoтрајним ратoм у Грузији, а већ 2009. гoдине дoнoси свoју прву
Стратегију нациoналне безбеднoсти у кoјoј је НАТО oкарактерисан каo
једна oд главних безбеднoсних претњи;
- светска екoнoмска криза снажнo је уздрмала Еврoпску унију
као једнoг oд главних савезника САД, а ту кризу прати и пoчетак
преиспитивања даље пoзиције и пута Уније накoн прoпале иницијативе
o усвајању Устава ЕУ и имплементације Лисабoнскoг угoвoра;
- 2011. гoдине oтпoчиње прoцес ратних збивања на северу
Африке, пoзнат пoд називoм „Афричкo прoлеће”, кoји врхунац добија у
рату у Либији, a пoсебнo у Сирији, oд 2014. гoдине;
- 2013. гoдине кинески председник Си Ђинпинг јавнo oбзнањује
кинеску стратегију за наредни век: Један пoјас – један пут;
- 2014. гoдине, накoн референдума, Крим се враћа у oкриље
Русије, штo запад именује каo анексију тoг дела Украјине oд стране
Русије, а штo дoдатнo кoмпликује већ запoчете сукoбе на истoку
Украјине у oбластима Дoњецк и Луганск;
8

Преемптивно војно деловање јесте приступ сузбијању опасне и непосредне претње и
често се меша са превентивним ратовањем, које укључује милитаристичке акције које
су одговор на неку претпостављену, наводно будућу претњу, а не на непосредну. Дакле,
преемпција захтева доказ постојања опасности, док је за превентивну војну акцију
довољно само постојање сумње. Интересантно је да се у Стратегији националне
безбедности САД из 2003. године истовремено користе оба појма. Међутим, њени
творци су врло осмотрено увели преемптивни приступ како би избегли класификацију
свог превентивног рата против тероризма и држава које га подржавају као акта
агресије. То оправдање преемпције у светлу непосредне претње извлаче управо из
члана 51. Повеље УН, који дозвољава право на активну самоодбрану док Савет
безбедности не предузме мере неопходне за очување међународног мира и
безбедности. Кегли и Рејмонд управо у томе и виде проблем. Они истичу да преемпција
у овом случају значи остварење доктрине превентивног деловања које је иначе
нелегитимно и које поткопава међународно право. За разлику од њих, Кисинџер налази
оправдање за превентивно деловање у природи савременог непријатеља – терориста,
јер како каже: опасности се више не дефинишу као покрети војних јединица преко
границе одређене државе... (Шире видети у: Никодиновић, Н., Америчка национална
стратегија за борбу против тероризма на почетку 21 .века, докторска дисертација,
Факултет политичких наука, Београд, 2017).
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- oд 2014. гoдине пoчиње oгрoман талас избеглица са ратoм
захваћених прoстoра ка ЕУ, а терoристички акти у Францускoј 2015.
гoдине дoдатнo кoмпликују мигрантску кризу каo кључни прoблем кoји
прети да доведе чак и до распада Уније;
- 2016. гoдине на референдуму у Уједињенoм Краљевству
већина грађана се изјашњава за излазак из Уније;
- 2016. гoдине на челo САД-а дoлази председник Дoналд Трамп
чији практични пoтези дoвoде у питање даље пoстoјање НАТО-а.

Стратешки кoнцепти НАТО-а
Стратешки кoнцепт, oднoснo стратегија НАТО-а, представља
званични дoкумент кoји oписује сврху и прирoду Алијансе, каo и њене
приoритетне циљеве и задатке. У тoм дoкументу дефинишу се главне
oдлике савременoг безбеднoснoг oкружења, утврђује приступ Алијансе
у прoцесу oчувања безбеднoсти и oбезбеђују смернице за даљи развoј
вoјних снага. Дo сада је усвoјенo седам стратешких кoнцепата9, кoје
ћемo приказати у скраћенoм oблику, с тежиштем на кoнцептима накoн
Хладнoг рата, каo и самитима Алијансе накoн самита у Лисабoну 2010.
гoдине.
Идеја o oпстанку и „трајању” НАТО-а и накoн Хладнoг рата
није се пoјавила у пoследњoј деценији прoшлoг века, већ је присутна oд
првих гoдина фoрмирања Алијансе. Такo, многи политичари и експерти
пoдсећају на то да је НАТО јoш на почетку свога развоја, на састанку
Северноатлантског савета у Лисабону фебруара 1952. године донео
Декларацију о циљевима у којој је, између осталог, наглашено да
Алијанса није пројектована само због организовања припрема за
одбрану од агресије Варшавског уговора, већ и ради сталности трајања.
Заправо, већ тада је постојала идеја да се, након престанка
хладноратовских непријатељстава, главни НАТО капацитети

9

Усвојене стратегије НАТО-а до Лисабонског самита: (1) Стратешки концепт за
одбрану северноатлантске области (DC 6/1, 1. децембар 1949.); (2) Стратешки концепт
за одбрану северноатлантске области (MC 3/5, 3. децембар 1952.); (3) Свеобухватни
стратешки концепт за одбрану НАТО области (MC 14/2, 23. мај 1957.); (4)
Свеобухватни стратешки концепт за одбрану НАТО области (MC 14/3, 16. јануар
1968.); (5) Стратешки концепт НАТО (новембар 1991.) и (6) Стратешки концепт НАТО
(1999.) и Стратегија активног ангажовања и модерне одбране (Лисабон, 2010.). Шире
видети у: Глишић, М., Нови стратешки концепт НАТО - Модерно ангажовање и
активна одбрана, Војно дело јесен/2011, Београд.
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концентришу на стварање услова и унапређење благостања народа у
читавој међународној заједници10.
Стратешки концепти Алијансе усвајани су у различитим
временским интервалима, односно у различитим условима који су
владали у међународним односима, а који су великим делом били и
директна или индиректна последица деловања НАТО-а, или бар
његових челних чланица, пре свега САД. Ти концепти, пре свега,
детерминисали су однос према кључним претњама, односно били су
усмерени на што ефикаснију организацију и деловање Алијансе у
новонасталим условима. У том смислу посматрано, за предмет овог
рада карактеристични су стратешки концепти након Хладног рата.
а) Суштина првoг стратешкoг концепта НАТО-а накoн
распуштања ВУ и распада СССР-а, 1991. гoдине, била је усмерена на
прoналажење нoвoг прoтивника или глoбалне безбеднoсне претње, какo
су је именoвали челници Алијансе. Та глoбална претња требалo је да
буде критеријум за oпстанак, али и ширење НАТО-а каo кључнoг
инструмента за сузбијање претње и гаранта светскoг мира. Наслућујући
дoгађаје кoји следе, оличене у демoнтирању „истoчнoг прoтивника”,
уследиле су бројне активнoсти на концептуализацији нoвoг стратешкoг
кoнцепта на самитима Алијансе у Бриселу 1989. године, Лoндoну 1990.
године и Копенхагену 1991. године, да би нoви стратешки кoнцепт
дoбиo свoју кoначну фoрму на самиту у Риму 1991. гoдине, пoд
називoм „Сарадња и дијалoг”.
За разлику од претходних, Стратешки концепт 1991 исказао је
потпуно другачију перцепцију безбедносног окружења, у којем је
претња од истовременог и потпуног напада по свим европским
фронтовима замењена мноштвом вишедимензионалних и вишесмерних
претњи које је било тешко проценити и предвидети, попут
пролиферације оружја за масовно уништавање, прекида тока виталних
ресурса, терористичких аката и саботажа. Док је окончање
конфронтације на релацији Исток – Запад смањило могућност избијања
највећег сукоба у Европи, са друге стране, а узимајући у обзир наведене
претње, повећан је ризик од избијања различитих криза које захтевају
брзо реаговање и развој нове стратегије у оквиру ширег приступа
безбедности. Стратешки концепт 1991 дефинисао је следеће задатке
Алијансе: (1) обезбеђење темеља безбедне Европе; (2) очување
трансатлантског форума за консултације по питањима која се тичу

10

Declaration reaffirming the aims of the North Atlantic Treaty Organisation, The Ninth
Session of the North Atlantic Council, Lisbon, 25. February 1952.
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безбедности, (3) одвраћање и одбрана и (4) одржавање стратешког
баланса у Европи11.
Стратешким концептом 1991, НАТО је, користећи главу VII
Повеље УН, постао „светски полицајац”, с једне, и отпочео сопствену
хомогенизацију преко програма Партнерство за мир (1994), као и
Медитерански дијалог, с друге стране. У суштини, била је то невешто
маскирана подршка Алијансе америчком хегемонизму и стварању
унипoларности у међународним односима. Практична поступања
Алијансе по новом концепту захтевала су „редефинисање” члана 5.
Вашингтонског уговора, односно „одобравање” операција Алијансе
које нису предвиђене тим чланом. Практични искази „нове улоге
НАТО-а” били су војне оружане интервенције у Ираку 1991. године,
најчешћe познате под називом „Пустињска олуја”, бомбардовање
положаја српске војске у рату у БиХ 1993. и 1995. године, као и
подршка хрватским снагама у рату против српских снага 1995. године,
опет под називом „Олуја”. Кулминација НАТО Стратешког концепта
1991 јесте агресија Алијансе на СР Југославију 1999. године, на
педесети рођендан овог војно-политичког савеза.
б) Педесети рођендан НАТО-а обележен је у Вашингтону 1999.
године. Кључне пратеће активности обележавања тог рођендана биле
су: 1) агресија на СР Југославију, 2) пријем Пољске, Чешке Републике и
Мађарске у Алијансу и 3) нови стратешки концепт12.
За разлику од Стратешког концепта 1991, који је донет у
времену ентузијазма када се сматрало да је време сукоба и подела у
Европи прошло и, у складу са тим, само су овлаш назначене поједине
претње по безбедност Алијансе, стратегија кооперативне безбедности,
осам година касније, знатно већу пажњу посвећује процени
безбедносног окружења. Као основне претње безбедности препознате
су неизвесност и нестабилност унутар евроатлантског региона и око
њега, могућност избијања регионалних криза, економска и политичка
нестабилност, тероризам, етнички и верски сукоби, кршење људских
права, пролиферација оружја за масовно уништавање и савремених

11

Declaration on Peace and Cooperation issued by Heads of State and Government
participating in the meeting of the North Atlantic Council (The Rome Declaration), Summit
NATO, Rome, 1991. Видети у: Глишић, М., Нови стратешки концепт НАТО - Модерно
ангажовање и активна одбрана, Војно дело јесен/2011, Београд, стр. 70.
12
The Alliances Strategic Concept Approved by the Heads of State and Government
participating in the meeting of the North Atlantic Council, Washington D. C., 23–24 April
1999.
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технологија, напади на информационе системе, организовани криминал
и прекид токова снабдевања важним ресурсима13.
Теoријско-практично пoсматранo, суштина нoвoг стратешкoг
кoнцепта НАТО-а именoвана је каo кooперативна безбеднoст, кoју је
најбoље oписаo Ричард Кoен у делу „Од пoјединачне безбеднoсти дo
међунарoдне стабилнoсти” (Слика 2).
1. Појединачна
безбедност
2. Колективна
безбедност

3. Колективна
одбрана

4. Унапређење и
ширење стабилности

Слика 2. Кoенoва четири прстена сарадње у безбеднoсти
Извoр: Фoрца, Бoжидар, 2019.
Концепт кооперативне безбедности представља стратешки
систем развијен око језгра које чине државе либералне демократије,
увезане у мрежу формалних или неформалних савеза и институција,
које препознају заједничке вредности и практично и транспарентно
сарађују у области економије, политике и одбране. У концепту
кооперативне
безбедности
циљеви
националне
безбедности
појединачних држава увезани су са четири ојачавајућа прстена
безбедности14. Први прстен је појединачна безбедност (унапређење и
заштита људских права унутар сопствених граница и изван њих). Други
13

М. Глишић, oп. цит., стр. 71.
Ричард Коен, Мајкл Михалка, Сарадња у безбедности: нови хоризонти за
међународни поредак, Удружење дипломаца Центра Џорџ Маршал, Београд, 2005, стр.
9-11.

14
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прстен је колективна безбедност (одржавање мира и стабилности
унутар њиховог заједничког простора). Трећи прстен је колективна
одбрана (узајамна заштита од спољне агресије). Четврти прстен је
унапређење стабилности (активно унапређење стабилности у другим
областима где би конфликт могао угрозити њихову заједничку
безбедност, коришћењем политичких, информационих, економских и,
ако је потребно, војних средстава).
Агресија на СР Југославију коју је НАТО извршио 1999. године
имала је неколико снажних порука и ефеката, међу којима се издвајају
следећи: 1) Алијанса је показала највећу чврстину и хомогеност од свог
оснивања, 2) НАТО је агресијом на СР Југославију практично најавио
намеру деловања у перспективи, чиме је успео да заплаши део земаља
Европе, које ће „похрлити” ка Алијанси у наредних неколико година, 3)
драстично је погажено међународно право, односно постало је јасно да
оно (право) постоји онолико колико дозволе (желе) велике силе, у овом
случају НАТО, пре свега САД и 4) дефинитивно је демонтиран члан 5.
Вашингтонског споразума из 1949. године.
в) Прва деценија 21. века имала је, у безбедносном смислу
посматрано, симболичан почетак и завршетак. Почела је
терористичким нападима на Њујорк и Вашингтон (11.09.2001.), а
завршила се ратом Русије у Грузији (2008) и првом Стратегијом
националне безбедности Руске Федерације (2009). Пратеће појаве
наведеним биле су: проширење НАТО-а и ЕУ и велика финансијска
криза. „Потихо”, наведеним појавама нешто касније придружиће се
најава стратегије Кине за наредни век: Један појас – један пут. Прва
деценија новог века, практично, уздрмала је хегемонску позицију САД,
што је захтевало како измене у стратегији Америке тако и промену
„продужене руке америчке моћи” – нови стратешки концепт НАТО-а.
И Америка и Алијанса су помало потцениле нове безбедносне и
друге процесе прве деценије новог века или на њих нису имали
адекватне одговоре у својим првим стратешким најавама
(документима), 2010. године. Наиме, председник Обама је те године
обзнанио нову стратегију националне безбедности САД, а НАТО је
усвојио нови стратешки концепт Активно ангажовање – модерна
одбрана, познато и по називу НАТО 2020: осигурана безбедност,
динамичан ангажман15. Индикативно је да је израда новог стратешког

15
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концепта Алијансе поверена Групи експерата којом је председавала
Медлин Олбрајт, бивши државни секретар САД.
Радна група за израду новог стратешког концепта НАТО почела
је с радом 2009. године, а свој извештај је доставила генералном
секретару Алијансе половином маја 2010. године, под називом: НАТО
2020: осигурана безбедност, динамичан ангажман. Рад Групе
експерата заснивао се на искуствима ангажовања Алијансе у
Авганистану, али је једну од кључних непознаница имао у дефинисању
будућег односа НАТО – Русија. Практично, према ставовима које су
заговарали, чланови Групе експерата били су подељени у три групе: 1)
глобалисти, који су подразумевали САД, Велику Британију, Канаду и
Данску, 2) тврди заговорници начела колективне одбране, где се
убрајају Пољска и Балтичке земље и 3) недефинисани, у које спадају
Италија, Шпанија, Португалија и Грчка.
Извештај Групе експерата оцењен је као добра анализа
актуелног стања, али без довољно оперативних закључака. Генерални
секретар НАТО избегао је процес колективне израде нацрта документа,
већ је завршни рад на нацрту новог стратешког концепта преузео на
себе. За такав поступак наишао је на разумевање у НАТО-у, с обзиром
на то да је лично именован од стране шефова држава и влада на самиту
НАТО у Стразбуру/Келну да сачини нацрт стратешког концепта. Може
се закључити да је генерални секретар НАТО суштину новог
стратешког концепта дао у својим иступањима на Aspen Institute Italia у
Риму и German Marshall Fund у Бриселу, током септембра и октобра
2010. године.16
У најкраћем, кључне одредбе НАТО Стратешког концепта 2010
јесу:
- Основни изазови, ризици и претње по евроатлантски регион
идентификовани су на следећи начин: (1) ширење нуклеарног и другог
оружја за масовно уништење; (2) тероризам; (3) екстремизам; (4)
трговина оружјем, наркотицима и људима; (5) сајбер напади; (6)
прекиди виталних комуникацијских, транспортних и транзитних
саобраћајница од којих зависи међународна трговина и енергетска
безбедност; (7) климатске промене, (8) оскудни ресурси воде и све веће
потребе за енергентима;
- Утврђена је опредељеност ка успостављању противракетног
штита у Централној Европи до 2018. године, иако су о том питању
постојала различита виђења појединих чланица. Иако је и Русија
16
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позвана да учествује у том штиту, за који су НАТО челници тврдили да
је усмерен против Северне Кореје, Ирана и још неких земаља, Русија
није прихватила учешће, односно истицала је да ће се определити
сходно развоју иницијативе Алијансе;
- Евидентно је враћање питању колективне одбране у
комбинацији нуклеарно-копненог одвраћања. И у овој иницијативи,
Алијанса је исказивала бојазан од потеза Русије, посебно у домену
развоја ракета средњег и малог домета. У том смислу, развијен је
пројекат „паметна одбрана” (smart defence) као израз оптимизације
оперативних напора и активности, с једне, и финансијских улагања, с
друге стране. Тај НАТО пројекат касније усваја и ЕУ, познат под
називом Pооling&Sharing;
- Већ модификовани члан 5. Вашингтонског споразума и даље
„трпи” промене у продубљивању начела кооперативне безбедности и
утврђивању пројекта управљања кризама. Нови модел кооперативне
безбедности познат је по ознаци „28 + н”, односно по развијању новог
тела на нивоу амбасадора који би учествовали у најширем капацитету
задатака Алијансе утврђених као: (1) Активно ангажовање у
кооперативној безбедности: ефикаснија и флексибилнија партнерска
политика; (2) Унапређење управљања НАТО партнерствима – садржаји
сарадње и индивидуалних програма и (3) Политичко-војни оквир за
партнере укључене у операције под НАТО вођством.17 У настојању да
потврде водећу улогу у свету, Алијанса исказује чврсто опредељење да
управља кризама путем мировних операција које ће водити, ствара
додатне капацитете за те операције, као и да позива чланице, кандидате
и нечланице да у тим операцијама активно учествују18.
17

Детаљније у: Active engagement in Cooperative Security: A more efficient and flexible
partnership policy. Meeting of NATO Foreign Ministers, Berlin, 14 April 2011; Improving
the Management of NATO’s Partnerships – Menu of Cooperation and Individual
Programmes. Meeting of NATO Foreign Ministers, Berlin, 14 April 2011; Political Military
Framework for Partner Involvement in NATO-led Operations. Meeting of NATO Foreign
Ministers, Berlin, 14 April 2011.
18
Ради обезбеђења ефикасности у читавом опсегу управљања кризама, Стратешки
концепт 2010 даје следеће смернице: (1) повећати размену обавештајних података; (2)
даљи развој доктрина и војних способности за експедиционе операције, укључујући и
дејства за угушивање побуна, као и операције стабилизације стања и обнове; (3)
развијати одговарајуће способности за управљање грађанским кризама ради
делотворнијег повезивања са субјектима цивилног друштва; (4) унапредити
интегрисано цивилно-војно планирање у оквиру читавог дијапазона криза; (5) развити
способности за обуку и успостављање локалних снага у кризним подручјима; (6)
припрема цивилних стручњака из земаља чланица који ће бити стављени на
располагање за брзо упућивање у одабране мисије; (7) проширити и интензивирати
политичке консултације између држава савезница и консултације са партнерима.
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У складу са процесима у међународним односима друге
деценије овог века, НАТО стратешки концепт 2010 се значајно мења на
самитима Алијансе: Чикаго (2012), Њупорт (2014), Варшава (2016) и
Брисел (2018).
Русија је 2014. године вратила Крим под своје окриље, што је
запад назвао нелегитимном анексијом дела територије Украјине. Тако,
од 2014. године (Њупорт, Велс), трају самити на којима се оперативно
дограђује НАТО стратешки концепт 2010. Ти концепти су потврдили да
је „враћен” бивши противник – Русија, уместо ВУ и СССР-а. Стога су
кључне иницијативе оперативних доградњи стратешког концепта
Алијансе познате под називом „ојачавање присуства на истоку”.
а) У Њупорту (Велс, 2014), НАТО, као одговор на понашање
Русије, усваја Акциони план припремљености који има два дела:
осигурање и адаптација19. Мере осигурања подразумевале су појачано
војно присуство на истоку, иако још увек не у форми перманентног
стационирања. Наиме, уведене су редовне патроле у ваздушном
простору обављане ловцима пресретачима и ловцима бомбардерима,
ротационо присуство копнених снага у сврху обуке и војних вежби,
AWACS летови ране контроле и обавештавања, као и поморске патроле
у Балтичком мору. Резултат ових мера било је преко 300 војних вежби
годишње, пораст билатералних уговора о војној обуци на територији
источног бока Алијансе, али и придруживање одређеног броја особља
редовним НАТО поморским и противминским јединицама. Мере
адаптације биле су предвиђене као средњорочне и дугорочне. Прва и
најважнија подразумева оснаживања капацитета НАТО снага за
одговор. Капацитет структуре је утростручен, а функционише на
принципу стационирања у земљама порекла са спремношћу на
мобилизацију по потреби било које угрожене државе чланице. Такође
су успостављене и НАТО здружене снаге за одговор изузетне борбене
спремности, које сачињава 5.000 војника из разних земаља чланица,
спремних на мобилизацију у екстремно кратком временском раздобљу,
мереном данима, понекад и сатима.
б) У закључном документу НАТО самита одржаног у Варшави
8-9. јула 2016. године, као кључни циљеви у наредном периоду, између
осталих, наводе се: 1) јачање војног присуства Алијансе у Пољској,

Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty
Organization – Active Engagement, Modern Defence, op. cit, Security through Crisis
Management, paragraph 26.
19
Л. Николић, Еволуција НАТО стратегије одвраћања од Лисабона до Брисела,
доступно на: http://cmjp.rs/evolucija-nato-strategije-feljton1/ (30.03.2019).
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Естонији, Летонији и Литванији у 2017. години, што ће бити остварено
размештањем четири нова батаљона на овом подручју; 2)
проглашавање иницијалне оперативне способности (Initial Operational
Capability) противракетног штита постављеног у Европи због претњи
из Ирана и Северне Кореје; 3) посвећеност јачању одбране сајбер
простора (cyber defence) како од стране појединачних чланица тако и
заједничким напорима НАТО-а; 4) ангажовање нових ваздухоплова за
прикупљање обавештајних података (Boeing E-3 Sentry AWACS) са
циљем ефикасније борбе против Исламске државе; 5) организовање
обуке у Ираку; 6) проширивање присуства поморских снага у
Средоземном мору како би се савладала европска мигрантска криза
(European migrant crisis); 7) настављање мисије у Авганистану и после
2016. године; 8) упућивање Свеобухватног пакета подршке
(Comprehensive Assistance Package) Украјини; 9) потписивање
заједничке декларације са представницима ЕУ (председницима
Европског савета и Европске комисије) о подизању нивоа сарадње
између НАТО-а и ЕУ на виши ниво. Декларација обухвата области у
којима две организације могу унапредити сарадњу, укључујући
поморску безбедност (maritime security) и борбу против хибридних
претњи (hybrid threats) које долазе од све агресивније Русије.20 У
контексту „руске претње” помиње се и војно-политички ангажман ове
земље у региону Кавказа и у Молдавији као кршење међународног
права и нарушавање територијалног интегритета Украјине.
в) Самит НАТО 2018. године првобитно је планирано да се
одржи у Истамбулу (Турска), али је „затезањем односа” Трамп –
Ердоган, као и због размимоилажења ставова између челника ЕУ и
Ердогана, те „приближавања” Русије и Турске, самит одржан у
Бриселу, 11 и 12. јула 2018. године. Основне поруке са НАТО самита у
Бриселу могу се груписати у неколико целина: 1) поновно (стално)
истицање карактера НАТО, 2) однос према изазовима, ризицима и
претњама безбедности, 3) посебан однос према Русији, 4) мере и
активности у оквиру одбрамбеног концепта – „3600” и 5) однос према
другим државама и регионима света, као и сарадња са УН, ОЕБС и
ЕУ.21 У овом раду истаћи ћемо само неке делове Декларације НАТО са
самита у Бриселу, која има 79 параграфа.
- НАТО, тежишно (т. 1), остаје одбрамбени савез, уз истицање
члана 5. Вашингтонског уговора, те сви морају да буду убеђени да ће
Алијанса испунити ту обавезу уколико нека од чланица буде нападнута.
20

NATO, Warsaw Summit Communiqué, Warsaw, 2016.
Б. Форца, Декларација са НАТО самита: Брисел 11-12.07.2018, „Трампов рецепт”,
Он-лајн магазин „Одбрана и безбедност”, Београд, 2018.
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Нови модел одбране фигуративно је назван „одбрана у 3600”. Поред
наведеног, истиче се да је НАТО и трансатлантски безбедносни форум
за консултације и одлуке међу савезницима.
- Констатује се (т. 2) да је Алијанса суочена са опасним,
непредвидивим и флуидним безбедносним окружењем, са трајним
изазовима, ризицима и претњама војног, хибридног, терористичког и
другог карактера од државних и недржавних субјеката. Концентрисани
израз тих претњи јесте Русија, где се наводи: Руске агресивне акције,
укључујући претњу и употребу силе за постизање политичких циљева,
оспоравају Алијансу и подривају евроатлантску сигурност и
међународно уређење засновано на правилима. Од осталих претњи,
истичу се: нестабилност и континуиране кризе на Блиском истоку и
северној Африци који подстичу тероризам и доприносе нерегуларној
миграцији и трговини људима (посебно ситуација у Сирији); хибридни
изазови, укључујући дезинформационе кампање и злонамерне сајбер
активности, као и ширење оружја за масовно уништење и напредне
ракетне технологије.22
- Русија је „тема” Декларације. Посебно у тачкама 6. и 7. Русија
се карактерише као извор нестабилности и истиче: (т. 6)
„Евроатлантско безбедносно окружење постало је мање стабилно и
предвидиво као последица нелегалне и нелегитимне анексије Крима у
Русији и сталне дестабилизације источне Украјине; њено војно
позиционирање и провокативне војне активности, укључујући и у
близини границе са НАТО-ом, као што је распоређивање савремених
двоструких пројектила у Калињинграду, поновљено кршење НАТО
савезничког ваздушног простора и континуирани пораст војног
присуства на Криму; њене значајне инвестиције у модернизацију својих
стратешких снага; неодговорна и агресивна нуклеарна реторика; њене
веће вежбе без најаве и све већи број њених вежби са нуклеарном
димензијом. Ово је сложено због континуираног руског кршења,
неспровођења и заобилажења бројних обавеза, укључујући и обавезе у
области контроле наоружања и мера за изградњу поверења и
безбедности. Русија такође изазива евроатлантску безбедност и
стабилност кроз хибридне акције, укључујући и покушај мешања у
изборне процесе и суверенитет наших чланица, као што је случај у
Црној Гори, широко распрострањене дезинформационе кампање и
злонамерне сајбер активности. Осуђујемо напад војним нервним
агенсом у Салсберију (Уједињено Краљевство) и указујемо на
независну потврду Организације за забрану хемијског оружја (ОПЦВ) о
22
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употребљеном нервном агенсу. Велика Британија процењује да је веома
вероватно да је Руска Федерација одговорна за напад и да не постоји
оправдано алтернативно објашњење. У својој процени стојимо
солидарно са УК”; (т. 7) „Оштро осуђујемо незакониту и нелегитимну
анексију Крима од стране Русије коју не признајемо и нећемо признати.
Дискриминација кримских Татара и припадника других локалних
заједница мора да се заврши. Међународним надзорним структурама
мора бити дозвољено да обављају свој основни посао у циљу заштите
људских права. Позивамо на потпуну имплементацију споразума из
Минска од стране свих и подржавамо напоре нормандијског формата и
Трилатералне контакт групе. Одговор НАТО подржава ове свеукупне
напоре, који укључују санкције о којима су одлучили Европска унија
(ЕУ), Г7 и остали, да промовишу мирно решење тог сукоба и одговоре
на активности Русије. Позивамо Русију да обустави сву политичку,
финансијску и војну подршку милитантним групама и престане да
војно интервенише у регионима Доњецк и Луганск и да повуче трупе,
опрему и плаћенике са територије Украјине и врати се у Заједнички
центар за контролу и координацију. Веома смо забринути због мучења
и пребацивања украјинских грађана у затвор у Русији. Наглашавамо
значај безбедности и пуног и неометаног приступа Специјалне
посматрачке мисије Организације за безбедност и сарадњу у Европи
(ОЕБС) до границе између Русије и Украјине, укључујући и границу.
Позивамо Русију да повуче своје признање региона Грузије – Абкхазије
и Јужне Осетије као независних држава; да спроведе прекид ватре од
12. августа 2008. године, посебно повлачење руских снага са територије
Грузије; да оконча своју милитаризацију ових региона; и заустави
изградњу граничних препрека. Такође, позивамо Русију да повуче своје
трупе са територије Републике Молдавије и да настави да се
конструктивно ангажује у Процесу решавања питања Транснистрије”.
Поред тога, Русија се озбиљно оптужује за рушење цивилног авиона на
лету МX-17 те се, у складу са Резолуцијом 2166 СБ УН, позива (т. 22)
да „прихвати своју одговорност и да у потпуности сарађује у свим
напорима за утврђивање истине, правде и одговорности”23.
- НАТО формира додатне копнене, поморске и ваздухопловне
снаге да ојача своје брзо (хитно) реаговање, посебно у окружењу
Русије, као исказ „одбране у 3600”. У том смислу, НАТО реализује
следеће: 1) јачање на североистоку: формирање четири борбене групе
јачине батаљона (укупно око 4.500 војника) и њихово распоређивање у
Естонији, Летонији, Литванији и Пољској; 2) црноморски регион –
мултинационална бригаде за обуку у Румунији; 3) јачање националних
23
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капацитета и сарадња НАТО са партнерима на Југу; 4) формирање
Центра за сајбер ратовање у Белгији; 5) одржавање нуклеарних снага
(чланице које их имају: САД, Француска и УК) на нивоу одвраћања,
односно у зависности колико то поштује друга страна – Русија
(програм СТАРТ); 6) опомена Русији да не поштује Бечки споразум о
контроли конвенционалног наоружања, те став да ће НАТО успети да
одржи баланс и у тој области; 7) укупним снагама које дају за НАТО,
савезници ће (т. 14) додатно обезбедити: 30 поморских јединица, 30 тзв.
тешких батаљона копнене војске и 30 ваздухопловних ескадрила, са
готовошћу за употребу у року од 30 дана и мање; 8) посебне мере за
оперативнију употребу НАТО снага: (а) обезбедити до краја 2019.
године дозволе и нечланица НАТО за брз прелазак границе (копно,
море, ваздух), (б) до краја 2018. године утврдити основне и
алтернативне правце снабдевања и транспорта и (ц) појачати вежбовне
активности. С друге стране, НАТО „балистичка војна одбрана” – БМД,
која је оперативна око Русије, тумачи се као брана
интерконтиненталним ракетама са других простора, а не као претња
Русији, у шта руска страна нема поверења.24
- Из односа према другим земљама и регионима, као и сарадње
са УН, ОЕБС и ЕУ, издаја се однос према Западном Балкану, у коме се
истиче: Западни Балкан се именује као регион од стратешког интереса.
У тачкама 59 – 64 дају се основни ставови и смернице за регион и сваку
државу понаособ. У том смислу: (1) НАТО је заинтересован за јачање
сарадње са Републиком Србијом, (т. 61) исказује значај нормализације
односа Београда и Приштине и позива на имплементацију постигнутих
договора; (2) НАТО образлаже своје даље присуство на Косову и
Метохији (на Косову, како стоји у т. 60) али, „на мала врата” подржава
стварање тзв. оружаних снага Косова, именујући их развојем
безбедносних снага и ставом да ће то подржати; (3) НАТО као свој
успех види пријем Црне Горе у Алијансу (т. 62) и позива и друге земље
да је следе; (4) отворен позив Македонији (т. 62 и 63) да се прикључи
Алијанси; (5) Отворено се (т. 64) подржава аспирација БиХ (Федерација
БиХ, иако се тако не наводи, већ БиХ као целина) за чланство у НАТО,
али се, дипломатски опрезно, то увија у разне обавезе које треба да се
испуне. При томе, посебно се наводи Споразум из Талина из 2010.
године, по коме је обавеза БиХ да се установи шта од одбрамбених
средстава постоји у Републици Српској.25
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Да је НАТО стратешки концепт, у ствари, продужена идеја
америчке стратегије националне безбедности, недвосмислено показују
поступци и изјаве челника Алијансе у последњих годину дана, од чега
издвајамо само део:
- У Стратегији националне безбедности САД (Трампова
стратегија 2017), главни противници су Русија (безбедност) и Кина
(економија), а сви остали изазови и претње су „остали”. Такав курс
заузимају и челници Алијансе, с неким изузецима, што само потврђује
став генералног секретара Столтенберга да у НАТО-у постоје и
неслагања.
- Алијанса појачава активности „окруживања” Русије, што
потврђују и маневри у Црном мору26 након самита у Вашингтону (0304.04.2019.) на прослави 70. рођендана, као и ојачања снага у Пољској и
балтичким земљама, те маневри с краја прошле године у којима су
учествовале и земље нечланице – Шведска и Финска.
- Алијанса посебно наглашава и свој политички аспект, поред
одбрамбеног, у ком смислу су све учесталије активности на плану
економског сузбијања Кине и њеног стратешког концепта Један појас –
један пут, кад је Европа у питању, као и агитовање челника САД да се
одустане од „Северног тока 2” и „Турског тока”, кад је у питању
економска експанзија Русије. Томе треба додати и иницијативе око
контроле Арктика, као једног од будућих сукобишта НАТО и Русије.

ИЗБОР И ОДРЖИВОСТ ВОЈНЕ НЕУТРАЛНОСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
У савременим условима, кључне одредбе за дефинисање појма
војна неутралност јесу: (1) војна неутралност у савременим
међународним односима јесте трансформација сталне неутралности
настала у историјском контексту превредновања односа према рату у
поимању нове парадигме изазова, ризика и претњи безбедности; (2)
војна неутралност је званично прокламована и практичним поступањем
државе потврђена одлука о неприпадању ниједном војном савезу,
првенствено у сфери одбране; (3) војна неутралност је непосредан израз
мирољубиве политике државе и њеног суздржавања од учешћа у рату
између других држава, изузев у рату који тој држави буде наметнут; (4)
26

У маневрима под називом „Морски штит” ангажовано је 20 бродова неколико земаља
чланица Алијансе, претежно из Румуније и око 2.200 војника, уз учешће снага Украјине
и Грузије.
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војна неутралност има упориште у Повељи УН (члан 51.), односно на
признатом праву сваке државе на самоодбрану, као и Завршном
документу из Хелсинкија (1975), где се та неутралност експлицитно
утврђује (признаје); (5) војна неутралност може бити предмет
међународног признавања или наметања статуса некој држави, или
„прећутно” признат статус, без формално утврђених докумената.27
Војна неутралност Републике Србије, експлицитно, не налази се
у Уставу Републике Србије, нити у једном нормативном (закони,
уредбе) или стратегијско-доктринарном документу. Одредбу о војној
неутралности Републике Србије, у званичним документима наше
земље, први пут срећемо у тачки 6. Резолуцији Народне скупштине о
заштити суверенитета, територијалног интегритета и уставног
поретка Републике Србије28. Наиме, у тачки 6., те резолуције стоји:
Због укупне улоге НАТО пакта, од противправног бомбардовања
Србије 1999. године без одлуке Савета безбедности до Анекса 11
одбаченог Ахтисаријевог плана, у коме се одређује да је НАТО
„коначан орган” власти у „независном Косову”, Народна скупштина
Републике Србије доноси одлуку о проглашавању војне неутралности
Републике Србије у односу на постојеће војне савезе до евентуалног
расписивања референдума на којем би се донела коначна одлука о том
питању29.
Војна неутралност Републике Србије прокламована је 2007.
године у изузетно сложеној и тешкој ситуацији у којој се наша земља
нашла после свих догађања од 1991. године, а посебно након НАТО
агресије 1999. године. Укљештена између НАТО (предвођен од стране
САД) и (тада) немоћне Русије, успостављеним протекторатом УН на
Косову и Метохији (од 1999.), пропалим Ахтисаријевим планом за
Косово и Метохију и најављеним једностраним проглашењем
независности Косова (догодило се 2008.), Република Србија је „повукла
изнуђен потез” – прокламовала војну неутралност.
Чињеница да војна неутралност није експлицитно уграђена
нити у једном правном или стратешком документу Србије, али и други
разлози, утицали су на опредељење „за” и посебно „против” те
неутралности, како у окружењу, тако и у самој Србији. Противници
војне неутралности Републике Србије, као аргументе својих ставова
27

Б. Форца, Војна неутралност Републике Србије између декларативног опредељења и
поступања у пракси, Зборник са међународног научног скупа „Допринос војне
неутралности Републике Србије безбедности и стабилности у Европи”, ИМПП Београд
и Hanns Seidel Stiftung – Канцеларија у Београду, 2016.
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истичу бројне облике сарадње и партнерства са НАТО30, статус
посматрача у ОДКБ (Организација Уговора о колективној
безбедности)31, учешће у мултинационалним операцијама УН и ЕУ,
приближавање ЗБОП ЕУ, као и најављено учешће Војске Србије у
борбеној групи ЕУ32.
С обзиром на наведену чињеницу да се војна неутралност не
помиње нити у једном нормативном акту Републике Србије, у нацртима
стратешких докумената из 2018. године (Стратегија националне
безбедности и Стратегија одбране) та неутралност је детерминисана као
одбрамбени интерес Републике Србије и експлицитно се утврђује и
разрађује33. Дакле, војна неутралност је иманентна одбрани, што се
другим речима исказује као „ослонац на сопствене снаге”. У складу с
наведеним, и у постојећој Стратегији одбране и у њеном нацрту (2018)
помиње се концепт тзв. тоталне одбране. У постојећем документу
Стратегија одбране, стратегијски концепт одбране је разрађен као
једно од питања поглавља које носи назив Политика одбране34. У том
питању посебно је потенциран и само наведен концепт тоталне
одбране.
У пракси спровођења Стратегије одбране често се чуло питање
– шта концепт тоталне одбране подразумева, односно да ли је то
враћање на концепцију општенародне одбране и друштвене
самозаштите? У том смислу, у Нацрту стратегије одбране (2018), као
посебна целина документа разрађен је Стратегијски концепт одбране,
где је утврђено: 1) Тотална одбрана обухвата војну и цивилну одбрану,
а планира се, организује и спроводи у миру, ванредном стању и рату; 2)
Стратегијски концепт одбране представља основу за пројектовање и
развој система одбране Републике Србије.35

30

Република Србија је чланица НАТО програма Партнерство за мир од 2006. године.
Република Србија је посматрач у Парламентарној скупштини ОДКБ од 2013. године.
32
Дана 08.11.2016. године, начелник Генералштаба Војске Србије (генерал Љубиша
Диковић) и представник Војног комитета ЕУ (грчки генерал Евангелис Апостолакис) у
Бриселу су потписали споразум о учешћу припадника Војске Србије у БГ ЕУ
„HELBROK”. Договорено је да из састава Војске Србије учешће у БГ узму: вод војне
полиције, тим за цивилно-војну сарадњу и пет штабних официра у штабу БГ. Доступно
на: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/vojska-srbije-se-ukljucuje-u-borbenu-grupu-evropskeunije-hebrok/h00psfl (03.04.2019)
33
Видети: Нацрт стратегије одбране Републике Србије, оп. цит.
34
Стратегија одбране Републике Србије, исто, стр. 12.
35
Нацрт стратегије одбране Републике Србије, стр. 22. Доступно на: www.mod.gov.rs
(04.04.2019).
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Стање на терену
Посебан аспект поимања војне неутралности Републике Србије
јесу практична поступања наше земље у односу на постојеће
политичко-војне интеграције, с једне, и однос НАТО-а према војној
неутралности Републике Србије, с друге стране.
Република Србија је 2006. године постала чланица НАТО
програма Партнерство за мир (ПзМ), истовремено када и Црна Гора и
Босна и Херцеговина36. Након пријема у ПзМ, уследиле су следеће
активности37:
- Влада Републике Србије је усвојила Презентациони документ,
који је тадашњи министар спољних послова Вук Јеремић 5. септембра
2007. године уручио у седишту НАТО. Овим документом дефинисане
су области сарадње са НАТО, активности које Република Србија
намерава да предузме како би остварила циљеве партнерства, као и
војне и друге капацитете које ставља на располагање за програм ПзМ.
У Презентационом документу Република Србија је истакла намеру да
активно учествује у програму ПзМ и спремност да партиципира у скоро
свим успостављеним механизмима програма, укључујући и
Индивидуални акциони план партнерства (Individual Partnership Action
Plan), као виши облик сарадње.
- Република Србија и НАТО закључили су 1. октобра 2008.
године Споразум о безбедности информација (Security Agreement), а
Народна скупштина Републике Србије га је ратификовала 5. јула 2011.
године. Овим споразумом гарантује се минимум неопходних стандарда
заштите података који се међусобно размењују. На овај начин је
омогућена размена информација поверљиве садржине са НАТО и
створени услови за активнију улогу Републике Србије у ПзМ.
- Крајем октобра 2008. године, Влада Републике Србије донела
је Одлуку о отварању Мисије Републике Србије при НАТО, што је
представљало важан корак, са циљем јачања дипломатског и
36

На Самиту НАТО у Риги, 29. новембра 2006. године, Република Србија је позвана, уз
Црну Гору и Босну и Херцеговину, да приступи програму Партнерство за мир.
Учесница програма је формално постала 14. децембра исте године, када је тадашњи
председник Републике Србије Борис Тадић, у седишту НАТО у Бриселу, потписао
Оквирни документ, који садржи основна начела програма Партнерство за мир. Тиме је
Република Србија и званично постала учесница програма Партнерство за мир и стекла
право да учествује у раду Савета за евроатлантско партнерство, као и комитета и
радних
тела
НАТО
у
формату
отвореном
за
државе
партнере.
(http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/spoljna-politika/sbp/partnerstvo-za-mir?lang=lat).
37
Исто.
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одбрамбено-војног присуства у седишту Алијансе, за унапређење
дијалога и развој сарадње у оквиру програма ПзМ. Мисија Републике
Србије при НАТО званично је отворена децембра 2009. године.
- Први Индивидуални програм партнерства (Individual
Partnership Programme) између Републике Србије и НАТО за 20092010. годину усвојен је крајем 2008. године, чиме је конкретизовано
учешће Републике Србије у програму ПзМ, сходно циљевима и
областима сарадње наведеним у Презентационом документу. Други
Индивидуални програм партнерства обухватао је период 2010-2011.
године, а трећи период 2011-2012.
- Влада Републике Србије је, у фебруару 2011. године, усвојила
Закључак о покретању процедуре за израду Индивидуалног акционог
плана партнерства (ИПАП) између Републике Србије и НАТО, као
интензивнијег облика сарадње у оквиру ПзМ. ИПАП се састоји из
Презентационог документа и матричног плана имплементације циљева
дефинисаних у Презентационом документу. Влада Републике Србије је
14. јула 2011. године усвојила Презентациони документ, који је 25.
новембра 2011. године представљен у седишту НАТО у Бриселу.
- Први ИПАП (за период 2015-2016) ступио је на снагу 15.
јануара 2015. године и усвајање овог документа представљао је
значајан корак напред у односима између Републике Србије и НАТО,
којим су створени услови за редован и структуиран дијалог,
укључујући и дијалог на политичком нивоу. Важење поменутог ИПАП
продужено је и за 2017. годину, а у току је израда ИПАП за период
2018-2019. године.
- Извештај о имплементацији првог ИПАП је показао да је, од
укупно 215 активности, у предвиђеном року у потпуности реализовано
134 (62%), 75 је делимично реализовано (35%), а 6 није реализовано
(3%). НАТО Комитет за партнерство и кооперативну безбедност
(PCSC) усвојио је 26. септембра 2016. године Извештај о досадашњој
имплементацији ИПАП, који је препознао изузетан напредак у развоју
партнерских односа Републике Србије и НАТО постигнут у том
периоду.
- Поред наведеног, остварује се и заједничка активност између
Републике Србије и НАТО у оквиру Процеса планирања и прегледа
(Planning and Review Process – PARP), механизма програма ПзМ који је
од посебног значаја за унапређење сарадње на војном плану.
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Слика 3. Вежбе Војске Србије с оружаним снагама НАТО и ОДКБ
Извор: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/dilema-da-li-smo-blizi-nato-ilirusiji-lako-moze-da-se-resi-ako-pogledate-jednu/11q7cqw

97

Дакле, ПзМ је највиши облик сарадње Републике Србије и
НАТО. У том смислу, највиши представници власти у Србији
небројено пута су истицали да Србија неће постати чланица Алијансе.
С друге стране, након склапања стратешког партнерства Србија
– Русија, између осталог, отпочеле су и заједничке активности
оружаних снага две земље, које су обухватале и вежбе Војске Србије и
делова оружаних снага земаља чланица ОДКБ. Када су само вежбовне
активности у питању, евидентно је да је број тих активности које се
реализују са НАТО снагама далеко већи него када су у питању снаге
чланица ОДКБ (Слика 3).
Иако је од стране НАТО званичника долазио критички став о
приближавању Републике Србије и Русије, након што је Србија постала
посматрач у Парламентарној скупштини ОДКБ (2013), те након
заједничких вежби Војске Србије са деловима оружаних снага чланица
те интеграције, као и подршке Русије модернизацији и опремању наше
војске, став челника Алијансе према војној неутралности Републике
Србије ипак је остао декларативно неутралан. Из мноштва изјава
челника Алијансе о војној неутралности Републике Србије издвајамо
речи генералног секретара Столтенберга:
Никада не смемо заборавити прошлост, али можемо да
идемо даље. То је оно што НАТО и Србија раде у свом
партнерству идући ка конструктивном односу који је
од заједничке користи. Србија је јасно ставила до
знања да не жели да буде члан НАТО и ми то у
потпуности поштујемо. Ми такође подржавамо
Србију у развоју њених безбедносних снага и
институција, што укључује и НАТО тренинге који
обучавају српске војнике за учешће у међународним
мировним мисијама, као и подршку у безбедном
одлагању вишка муниције. Истовремено, српски
научници и истраживачи раде и развијају своје
пројекте кроз НАТО Програм за науку и мир, а Србија
доприноси НАТО у обуци војних медицинских служби у
Ираку, као и у успостављању стабилности на Блиском
Истоку. Ја желим да Србија успе на путу који је
изабрала за себе и радим на заједничкој добробити
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Србије и НАТО, заснованој на односима који су
прихватљиви за вашу земљу и нашу Алијансу.38

Премисе за закључивање
Да бисмо што објективније извели закључак о односу НАТО-а
према војној неутралности Републике Србије, послужићемо се
премисама које сматрамо довољно интерсубјективним:
- НАТО је након Хладног рата опстао, пре свега из разлога што
је то одговарало политици и стратегији САД, ради учвршћивања
сопствене доминације у међународним односима;
- НАТО је успео да се наметне међународној заједници као
гарант светског мира и инструмент најширег безбедносног форума,
вешто користећи Главу VII Повеље УН, чиме је ревидиран члан 5
Вашингтонског споразума, чиме је Алијанса из одбрамбене прерасла у
безбедносну интеграцију;
- Претходно наведена позиција Алијансе нетом након Хладног
рата омогућена је и исходом тог периода, односно привременим
уклањањем главног противника – Русије, и још увек не тако снажног
појављивања Кине на светској сцени, као две сталне чланице Савета
безбедности УН;
- Прва, а поготово друга деценија 21. века донеле су значајне
промене у глобалном односу снага, чије су кључне полуге: снажан
повратак Русије, економски продор Кине и настојање челних земаља
ЕУ да и та интеграција постане глобални играч. Свет је почео да се
креће ка мултиполарности, с прелазним периодом који се именује као
нови биполаризам;
- Стратешки концепти НАТО-а од Другог светског рата наовамо
прилагођавани су стратешким визијама и интересима САД, јер без
Америке Алијанса не би ни постојала. У намери да не дозволи опадање
сопствене доминације у међународним односима, САД су свесне да не
могу саме, зато им је потребан НАТО, иако, само наизглед, постоје
тврдње о могућем изласку Америке из Алијансе;

38

Интервју
генералног
секретара
НАТО
за
ТАНЈУГ,
27.03.2019.,
http://www.politika.rs/scc/clanak/425911/Stoltenberg-Bombardovanje-bilo-opravdano-alinije-bilo-upereno-protiv-naroda.
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- Најновија стратегија националне безбедности САД (2017),
потпуно је компатибилна модификацијама НАТО стратешког концепта
2020, посебно декларације из Варшаве (2016) и Брисела (2018), односно
од доласка Трампа на чело САД. На светску сцену се вратио „стари
противник у новом издању” – Русија, ојачан деловањем „новог
противника” – Кине;
- НАТО је обележио 70 година постојања, а његове кључне
поруке, диктиране из Вашингтона, јесу усмерене ка запречавању, пре
свега Русије, али и Кине. Практични потези нетом након свечаности у
Вашингтону 03 и 04. априла ове године, најбоља су потврда реченом;
- Србија је, након НАТО агресије 1999. године и раздруживања
с Црном Гором 2006. године, недовршена држава располућеног
националног бића. Изнуђени потез Народне скупштине 2007. године –
прокламовање војне неутралности, само је делом био нарушен након 5.
октобра 2000. године (најава евроатлантских, не само европских
интеграција), али се вратио у ставовима свих влада до данас;
- Кључни камен око кога се спотичу сва промишљања односа
НАТО-а према војној неутралности Републике Србије јесте Косово и
Метохија. С једне стране, већина држава чланица Алијансе признала је
тзв. независност Косова, потпомаже стварање војске Косова, али,
формално, преко КФОР-а гарантује безбедност свих становника Косова
и Метохије. Такође, недвосмислено је јасно да Алијанса не подржава
јачање утицаја Русије у региону Западног Балкана, пре свега у
Републици Србији и Републици Српској. С друге стране, Русија, уз
Кину и већи број других земаља света, није признала тзв. независност
Косова и стала је принципијелно на ставу да се будући статус јужне
српске покрајине реши споразумом који ће прихватити обе стране
(Београд и Приштина), уважавајући Резолуцију 1244 СБ УН.

ЗАКЉУЧАК
Принципијелно посматрано, став НАТО-а према војној
неутралности Републике Србије није ни негативан ни позитиван,
односно, такође је неутралан. При томе, такав став НАТО-а односи се
на Србију без Косова и Метохије. НАТО је окружио Републику Србију,
примајући у своје чланство све земље из њеног окружења,
подразумевајући скори пријем Северне Македоније. Алијанса врши
притисак да се пут Босне и Херцеговине ка чланству у НАТО-у настави
тамо где је стао пре неколико година усвајањем Мапе пута, који је
подржало и тадашње руководство Србије, а чему се данас противи
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Република Српска. НАТО, недвосмислено, Русију поима као кључни
безбедносно дестабилизујући фактор у свету, те и свог противника.
Стога, сваки утицај Русије изван њених граница није прихватљив за
Алијансу.
Србија је поново између запада и истока. Прибегавање било
којој од те две стране, бар на средњорочни период посматрано, било би
контрапродуктивно, што не треба посебно доказивати. Тако се војна
неутралност Републике Србије показује као рационално решење.
Историјска је законитост да нема коначних решења у
међународним односима. Садашње опредељење Републике Србије за
војну неутралност, принципијелно посматрано, подржавају и НАТО и
Русија. Стога, будући односи међу тим силама, као и однос Русије и
Србије, опредељиваће и однос Алијансе према војној неутралности
наше земље.
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Станко Нишић1

НАТО НА БАЛКАНУ НИЈЕ ГАРАНТ БЕЗБЕДНОСТИ
Сажетак: Поход Запада на Исток са циљем овладавања изворима
енергије и обезбеђења путева њихове експлоатације првенствени је
задатак НАТО-а и на Балкану. Са тим циљем је НАТО и тренирао своју
нову улогу, преко помагања протеривања Срба из Републике Српске
Крајине, ваздушне подршке Изетбеговићеве војске у Босни и
Херцеговини у време грађанског рата на том простору, преко авиоракетне агресије на СР Југославију, до логистичке подршке формирању
и увежбавању „Војске Косова”. И Балкан је, као и бивше
социјалистичке земље источне Европе, траса војне силе НАТО-а на
„линији ватре” према Русији. Зато су НАТО базе у свим земљама на тој
линији, па и на Балкану, модерно технолошки опремљене. Поделе међу
народима на Балкану узроковане су, у првом реду, улогама освајача
Балкана. Оне су истовремено и поделе између Истока и Запада, тако да
та линија поделе није само војничка и економска него и културноцивилизацијска и најизраженија је на религијском плану. Само у
последњих 50 година та подела је била доминантно идеолошка. Чим су
нестали разлози такве поделе, међу балканским народима поново су на
површину испливали они стари – културолошке природе. Народи у
БиХ су и у прошлости били оковани у „историјске границе” силом,
прво отоманском, потом аустроугарском и германском, а на крају и
комунистичком. Зато они данас осећају насиље када их терају у оквире
БиХ, јер Босна никада није била јединствена културна целина, што се
види по разликама и у народној традицији која је најбољи показатељ
народног бића. Културолошке и религијске (а не демократске) разлике
такође су узрочници и сукоба Срба и Албанаца на Косову и Метохији.
Према томе, ни тамо се те разлике не могу помирити војним
средствима. Етнички и религијски сукоби народа и злочини почињени
на Балкану у процесу рушења Југославије као препреке брзом
остваривању америчких планетарних циљева, за САД су само
колатерална штета. У походу Запада на Исток главни задатак НАТО-а
је да што брже искористи победу Запада у Хладном рату и, при томе, да
„штапом протресе оне воћке” које нису довољно сазреле да им се
придруже. Показало се и овом приликом да је српски народ остао
најтврђи орах на Балкану за све ванбалканске силнике и стога се, поред
1
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економских, према њему примењују и војни „штапови”. Та журба
долази отуда што су САД потпуно свесне да се њихова економска и
војна надмоћ у свету неће вечно одржавати, поготово што већ реално
јачају снаге Кине, Русије, Индије и других држава. Зато оне и
предузимају мере ширења НАТО-а, као претеће силе, што дубље на
просторе источноевропских и балканских земаља како би угрозили
„меки трбух” Русије, са циљем да се домогну сибирских енергетских
ресурса. НАТО не доноси безбедност на Балкан него га поседа, као и
источноевропске земље, да би себи обезбедио чврсту основицу за
поход према Русији.
Кључне речи: НАТО, безбедност Балкана, американизам, глобализам,
разбијање Југославије и Србије, Космет, Српска православна црква.

УВОД
Балкански народи живели су у три велика царства, два антагонистичка
војнополитичка блока, три цивилизације, пет култура са три религије.
Такви услови живота балканских народа утицали су и на њихову
политичку културу изражену у ксенофобији, неповерењу,
нетолеранцији, мржњи, некооперативности, реваншизму, тражењу
заштитника међу великим силама. Истовремено, политичке елите
Запада подстицале су овде спиралу мржње, етничког чишћења и
међусобних сукоба балканских народа. Све је то утицало да на
унутрашњој политичкој сцени превладају елементи ауторитарноподаничке политичке културе, што отежава стварање и одржавање
демократских институција за регулисање унутрашњих и међудржавних
спорова и сукоба.
Историјске чињенице говоре да су у стварању историје Балкана
пресудну улогу имале управо ванбалканске силе, почев од Рима, преко
Отоманске империје, па до Аустроугарске, Немачке и данас земаља
НАТО-а. Све су оне имале своје геополитичке интересе на овом
простору, само су се смењивали актери доминације. Такође, и сви
ратови који су вођени на Балкану ради овладавања тим простором,
започињани су, трајали и завршавани сходно интересима тих страних
моћника. Мир који је следио после тих ратова такође је најчешће
наметан балканским народима, због чега никада није био дуготрајан. У
стварности, на Балкану никада није ни успостављан мир него само
примирје под контролом ванбалканских силника.
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Ванбалкански моћници нису се одрицали својих интереса на Балкану
ни у време најсложенијих конфликата међу балканским народима. Кад
је у питању српски народ на Балкану, постоји једна битна
специфичност која се искристалисала током његове историје. Наиме,
евидентна је константа да је српски народ, за разлику од других
балканских народа, био мање стрпљив и трпељив према свим
освајачима и поробљивачима Балкана. Други народи су се вештије,
макар и привремено, приклањали завојевачима ма које сорте они били.
Мењали су стране у зависности од њихове моћи. Тако су привидно
пролазили са мање губитака. Срби свој начин отпора силницима нису
мењали још од Маричке (1371) и Косовске битке (1389). Тако су се
супротставили и најезди фашизма у Првом и Другом светском рату. У
бруталном походу Запада ради разбијања Југославије деведесетих
година прошлог века Срби су се супротставили и највећој војној сили
света – НАТО-у.
Последица сукоба сила на Балкану, између осталог, је подела
балканског простора на интересне зоне које су се, случајно или не,
поклапале и са линијама домашаја различитих религија. Католичка
црква и данас пружа своје пипке на просторе до којих се шири НАТО.
Нестанком равнотежне линије између главних супротстављених сила
која се протезала управо на Балкану, траже се решења за
прекомпоновање овог простора. При томе, није искључена ни трговина
типа геополитичких компензација међу силама. Зато не треба да
изненађују ни честе замене војних и цивилних НАТО функционера и
других окупационих организација на Балкану.
Историјска искуства сведоче да су поробљивачи Балкана међу
балканским народима сејали семе раздора које је додатно загорчавало
њихову судбину. Непрекидно су им подметани разлози за супарничке
односе, тако да им је теже падала доминација неког од њих него
ропство под туђином. Отуда су балканске земље пројектовале нереалну
спољну политику, везујући је за помоћ са стране. На исти начин
грађене су и националне привреде балканских земаља, дакле као
конкурентске, а не комплементарне, што би им увећавало моћ у односу
на друге регионе, па и силе. На тај начин, спољне силе су
употребљавале балканске земље за остваривање својих циљева, а то
чине и данас.

УЛОГА НАТО-а У РАЗБИЈАЊУ ЈУГОСЛАВИЈЕ
НАТО је од свог оснивања служио као средство политике западних
држава – у првом реду САД. Заправо, након завршетка Другог светског
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рата САД су преузеле контролу над даљом судбином Немачке којој је
одређен вазалски положај који она, уз све покушаје, до данас не успева
да избегне или превазиђе. Пропада јој и идеја да преко ЕУ ојача своју
политичку позицију у односу на САД. Наиме, сведоци смо да САД
веома успешно подривају јединство и кохезиону снагу ЕУ и не
дозвољавају јој да се отргне испод америчког безбедносног кишобрана.
Напротив, све мере које САД предузимају усмерене су на слабљење
Европе и у безбедносном и економском погледу. Преко НАТО-а, на
чијем су командном мосту, САД све више јачају своје присуство и у
Европи. Своје пипке америчка политика управо највише протеже преко
присуства НАТО контроле у Европи, преко које их све дубље пружа и
на азијски континент. У том смислу, не напушта ни контролне тачке на
Балкану, већ их, поред постојећих, проширује и на БиХ, Космет, Црну
Гору и Северну Македонију.
Америка је увидела да ЕУ није била дефинисала јединствену балканску
политику нити је у стању да спроведе америчке циљеве на Балкану, тј.
да не дозволи ником, па ни Србима, да се противе њиховим
геостратешким плановима да до краја експлоатишу своју победу у
Хладном рату. У постизању својих циљева у спречавању стварања
економски и војно јаке ЕУ која би била најјачи конкурент Америци,
САД не презају ни од спреге са исламом који је у перспективи највећа
опасност за цео хришћански свет, па и за Америку. У функцији
остваривања тог циља, увидели су да су најјачи корени ислама, још од
исламске Декларације Алије Изетбеговића, управо у БиХ, односно сада
у Федерацији БиХ. Зато су толерисали продужавање грађанског рата у
БиХ све док нису достигли ниво потпуне контроле над ширењем
ислама у том делу Европе. При томе, нису се обазирали на страдање сва
три народа у БиХ, али су преко дејстава НАТО снага остали доследни
намерама да се истовремено посебно ослаби српски фактор који се
једини супротставља глобалним америчким циљевима на Балкану, па и
шире.
Очито је да се САД понашају свугде у Европи, па и на Балкану, као
домаћини. Отуда већина балканских земаља купује своју безбедност
управо од САД (НАТО) и зато плаћају високу цену губитком
сопственог суверенитета. Али, та опасност прети и свим другим
земљама на траси НАТО похода на Исток. Показује се да простирање
НАТО база на Балкану има за циљ стварање ослонца за даљи продор на
азијски континент. Ослонцем на те и базе у Турској већ се надире на
Сирију са претњом угрожавања руских интереса у Каспијском региону.
Кризе у закавкаским земљама се изазивају управо по моделу разбијања
Југославије са сличним етничким коктелом.
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НАТО је својом логистиком битно допринео етничком чишћењу Срба у
Хрватској, а потом је одиграо пресудну улогу у слабљењу одбране
српских положаја у грађанском рату у БиХ. Основни циљ почетних
муслиманских терористичких акција у рату у БиХ био је изазивање
спољне интервенције која би надоместила инфериорност муслиманске
војске. На другој страни, захтеви за интервенцијом поклапали су се са
интересима НАТО-а којем је, у недостатку правог непријатеља, добро
дошло и такво експериментално ангажовање у припреми Алијансе за
крупнија дејства у времену које долази. Зато су тражени само повољни
поводи за његове интервенције. Први се појавио поводом експлозије на
пијаци Маркале у фебруару 1994. године. Јасуши Акаши је касније
поднео извештај у УН где је признао да су Срби лажно оптужени за ту
експлозију. Али, било је касно, јер је НАТО већ у априлу те године
бомбардовао српске положаје код Горажда. То је била прва борбена
акција НАТО-а од његовог оснивања и, како се касније испоставило,
довело је до промене његове доктрине. Након тога, НАТО је
предузимао офанзивне акције у више наврата да би ослабио позиције
Републике Српске.
У мају 1995. године НАТО је проширио своја дејства авијацијом и
ракетама на положаје Војске Републике Српске на целом простору
Републике Српске. Истовремено је садејствовао снагама Муслиманскохрватске федерације у акцијама „Бљесак” и „Олуја” у протеривању
Срба из Републике Српске Крајине. Уместо осуда, у западним земљама
је тада владало еуфорично расположење. Сасвим супротно су се
касније понашали западни медији преувеличавајући патње албанских
избеглица са Космета. Практично, НАТО је тренирао своју војну
организацију и ефикасност на српском народу. Време је показало да та
искуства користи и на просторима других земаља Африке и Азије које
стоје на путу глобалних америчких интереса.
У септембру 1995. године НАТО је извео операцију под називом
„Одлучан одговор“ у којој је учествовало преко 400 авиона и лансирано
13 крстарећих ракета са америчког носача „Нормандија” са Јадрана.
Тада је бомбардовао инфраструктурна војна и индустријска постројења
у Републици Српској: репетиторе СРТ, телекомуникационе центре
ПТТ, регионалне и локалне радио-станице. За 13 дана бомбардовања
НАТО авијација је уништила телекомуникациони систем Републике
Српске и систем радио-телевизије: Козара, Невесиње, Свињар,
Мајевица, Троврх, Соколац, Прњавор, Добој, Озрен, Лукавица и др.
Тиме је стварао услове за коначан слом отпора српског народа у
предстојећој планираној акцији „Олуја”. При томе је поштедео
телекомуникациони систем Влашић, Пљешевица и Требиње, јер су
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били планирани за потребе хрватске и бошњачке стране у већ
планираној завршној офанзиви у БиХ.
Први корак помоћи Изетбеговићу било је обавештајно и пропагандно
деловање и убацивање специјалних стручњака и јединица. Други корак
била је НАТО операција „Спречити лет”, која је изведена ради
спречавања лета авијације Републике Српске, али и увежбавања НАТО
пилота за каснија борбена дејства. Трећа фаза је „Операција падобран”,
у оквиру које је, под видом дотурања хуманитарне помоћи, вршено
електронско извиђање из ваздуха и наоружавање муслиманске војске у
српском окружењу. Четврта етапа је директно дејство НАТО-а на
српске положаје, попут оних на Горажду и Сарајеву 1994. године, па
затим и 1995. године, када је на војне и цивилне објекте Републике
Српске дејствовано и вођеним крстарећим ракетама. Пета етапа је
распоређивање НАТО снага у БиХ, око 60.000 војника у саставу ИФОРа, почетком 1996. године, који су обезбеђивали спровођење Дејтонског
споразума. Међу њима је било око 16.000 америчких војника. После
потписивања Дејтонског споразума, у Босну је пребачена читава десета
група „зелених беретки” (специјализована за дејства на тлу Европе и
Балкана), у којој је било и југословенских емиграната, добрих
познавалаца језика, терена и традиција. Њихов је задатак првенствено
да обучавају војску „пријатељске земље” (слично ономе што је радила
организација МПРИ – Military Professional Reconurees Incorporated у
Хрватској у припреми „Олује”). Падом Републике Српске Крајине, тим
МПРИ се из Загреба преместио у Сарајево. Тим поводом, Клинтон је
рекао: „Они су одлично урадили посао за Хрвате, нема сумње да ће и за
Босну”.
НАТО је у Босни надзирао и помоћ из Ирана. Тако су у фебруару 1996.
године специјалне НАТО јединице извршиле препад на камп за обуку
терориста код Фојнице и заробиле тројицу иранских инструктора и
њихову опрему, као и планове напада на јединице и инсталације
ИФОР-а, тј. НАТО у Босни. Тада је и лондонски „Санди Телеграф”
писао да муслимански део БиХ постаје база исламског тероризма у
Европи. Такође су и француски и амерички информативни извори
упозоравали да би Босна могла постати полигон за шире терористичке
акције у Европи. То су тврдили и израелски обавештајци наводећи да је
Хамасов центар лоциран у околини Бихаћа са стотинама експерата за
терор, а многи од њих су добили босанско држављанство. Тада је и
стратег египатске организације „Џихад” Ахмед Рашид обелоданио везу
ЦИА са „Џихадом” још од времена совјетског ангажовања у
Авганистану. Из тога се види да џихад ратници вуку корене још од
Авганистана и да су тек у Босни почели да угрожавају и америчке
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циљеве. По свему судећи, и садашњи терористички напади широм
западне Европе вуку корене од обуке исламских терориста у Босни.
Тако су „западњаци”, подржавајући Изетбеговићеву владу у БиХ, сами
себи копали јаму.
И снаге УНПРОФОР-а су, у ствари, формиране да се супротставе
српској војсци у БиХ. То се очитовало нарочито када је, након успешно
изведене операције Војске Републике Српске „Лукавац 93” и потпуног
пораза муслиманске војске код Сарајева, уследило стварање
„безбедносне зоне” на Бјелашници и Игману. Тада је УНПРОФОР
лукавством васкрсао разбијену муслиманску војску и спасио пад владе
Алије Изетбеговића. Приликом повлачења из те „безбедносне зоне”,
убијено је 37 и рањено 34 српских војника. Тада је требало да снаге
УНПРОФОР-а са 13 тачака контролишу ту зону, али оне нису ни
трепнуле на овај злочин. Напротив, већ те 1993. године УНПРОФОР се
повукао и препустио ту зону муслиманским јединицама. Ту своју
„грешку” је касније признао тадашњи командант УНПРОФОР-а Мајкл
Роуз у својој књизи „Мисија у Босни”.
Кад се боље анализирају резултати боравка КФОР-а на Космету, види
се да је под њиховим окриљем формирана и Војска Косова из тзв.
Косовских безбедносних снага, које су остатак злогласне УЧК,
својевремено у Америци проглашене за терористичку организацију.
Данас се та „мирна” Војска Косова увежбава заједно са припадницима
КФОР-а и постаје претња српском становништву, посебно на северу
Космета. Нема сумње да су и специјалне полицијске снаге „Росу”
намењене да садејствују Војсци Косова, а како се види, оне су и
претходница те војске.
Очито је, дакле, да припадници НАТО снага и у БиХ и на Космету, као
и нигде у свету, нису заштитници мира и безбедности него логистичка
подршка локалним милитантним снагама које су у служби циљева
НАТО-а.

СРПСКИ ОТПОР И ОДБРАНА СРПСКОГ ИДЕНТИТЕТА
Историја показује да су се сви силници који су долазили на Балкан
углавном плашили како ће проћи са Србима. Зато су после војничког
дебакла спроводили одмазду над српским цивилима. Зар то и данас не
чини актуелна НАТО сила на Балкану на челу са САД, која и након
бомбардовања наставља одмазду према непослушним Србима другим
средствима? Настоје да још више рашчлане и дезинтегришу Србију и
да је уцењују на њеном путу европских интеграција. Зар то није
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одмазда према српском народу због лоших војничких резултата у
агресији 1999. године и неуспеха у „брању зрелих плодова”, како су то
учинили са другим земљама источне Европе?
Данас је, у првом реду, актуелна одбрана српског идентитета који је
током ропства под отоманском Турском успела да очува Српска
православна црква (СПЦ). Зато је и сада на Космету практично судар
НАТО-а и СПЦ, јер је актуелни владар „Косова” Харадинај био и остао
НАТО-вски пешадинац. Са друге стране, српски народ у целини, а
посебно на Космету, везан је за изворе своје духовности, а тиме и
темеље свог идентитета који су најдубље саграђени у косметским
светињама. Отуда СПЦ има највећи ауторитет у српском народу и без
њене одлуке нема трајног решења косметског проблема. Зато је став
СПЦ највећи проблем за НАТО, као што је и за Ватикан који наступа
руку под руку са НАТО-ом.
А шта српском народу ваља чинити у новим геополитичким условима у
Европи и свету? Поред већ историјски доказаног православног
стрпљења, на националном плану нам не преостаје друга могућност
него да коначно унапредимо нашу дипломатску стратегију, тако да на
време будемо обавештени о крупним заокретима у политици сила, јер
се то неминовно одражава на нашу безбедност. У повећане националне
напоре, свакако, морамо уврстити и неизоставно подизање економске
снаге и технолошког нивоа одбране земље, без чега је, у новим
условима, неизводљиво очување достојанственог нивоа њене
независности.
Да би поново могла да постане активни чинилац културног и
економског развоја у региону, Србија сама мора да постане атрактивна
са стабилном економијом за коју постоје сви природни услови, да се
декриминализује, мора доследно да брани и даље развија своју
културну баштину. Јер, ако се не вратимо изворима свог идентитета,
наставићемо да умиремо демографски, економски и духовно. Народ без
свог идентитета је као биљка без корена – сваки ветар је носа у разним
правцима. Зато многима у региону, као и светским моћницима не
одговара да Србија делује као самосвојни, еманципативни и динамични
политички и културни чинилац, јер се надају додатним добицима на
рачун Србије на трусном балканском геополитичком простору. Отуда
се покушава са оспоравањем њеног идентитета, па и легалитета.
Формирана је матрица која има за циљ да се Србија држи у сталној
дефанзиви и преиспитивању.
Када је камен равнотеже међу силама пао само на плећа мале Србије,
Кина и Русија су тада схватиле да се и њима ближи опасност. Отуда су,
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након НАТО агресије на СРЈ, испоставили одлучније захтеве да се
решавање косметског и других сличних конфликата врати под окриље
УН. Тако је Србија већ дала свој улог поновном успостављању
двострано контролисаног система безбедности, што чини први корак ка
градњи мултиполарног поретка у свету. Дакле, у новој ситуацији
намеће се питање и о потреби одлучнијих подухвата Истока да би
парирао Западу. Није ли време за духовну или можда неку другу
контраофанзиву Истока? Ипак је историја империјалних похода
показала да је заустављање силе могуће само контрасилом, коју,
свакако, удружене прогресивне снаге и поседују. А та контрасила може
бити и економска снага противника американизације света, што се
убрзано и догађа данас у свету. То је и највећа реална нада за очување
независности и сопственог идентитета и малих земаља.

ШТА ЈЕ ПОЗАДИНА ПОНАШАЊА ЗАПАДА И НА
БАЛКАНУ
Запад, у првом реду САД, претендују да владају целим светом по
угледу на некадашњи колонијални империјализам у појединим
регионима света. Веома је индикативно какав би то био нови свет који
би предводиле САД. Познато је да у САД живи око 6% светског
становништва, а до сада су приграбили око 50% светског богатства,
углавном захваљујући производњи оружја за светске и локалне ратове.
У исто време, САД су по образовном нивоу на 39. месту у свету! Као
последица таквог културног нивоа, а о моралном да се и не говори,
САД су усвојиле доктрину силе као једину солуцију да задрже и
увећавају опљачкано богатство. Ништа се друго и не очекује од
хегемона који жуде за американизацијом читавог света, јер нижа
цивилизација се може наметнути вишој само путем силе. А зашто
Американци теже за предводничком улогом у свету? О овом проблему
веома студиозно је писао чувени руски филозоф Александар
Сергејевич Панарин. У овом прилогу ослањамо се на његове мисли и
наводе у којима се улази у дубину позадине понашања САД у односима
са спољним светом.
Америчко становништво је углавном досељеничко и његову политичку
културу прожима комплекс емигрантске свести која је пуна увреда,
туге и мржње према прошлости, али и еуфоричне наде и жеђи за
реваншом. Тај спој понижења, увреда и мржње према остављеном
старом свету са вером у нову земљу пребивалишта – најважнији је
архетип америчке свести. Према писању М. Лернера: „Филозофија
америчке представе о свету је следећа: Америка – то је Нови свет, а сав
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остали свет изван Америке – то је Стари свет. То поставља Американце
у изузетан положај људи верних природи, што може да им послужи као
оправдање за мешање у светске послове, а што је једнако изолацији
Америке од света који се заплео у безнадежне раздоре. На тај начин,
улога Америке… као нације-ослободитељице појављује се као урођени
импулс у америчкој историји и америчкој свести”2. Светска моћ
Америке за америчке емигранте је гаранција да се стари свет неће
осмелити да им засмета у њиховој новој судбини и каријери. На тај
начин, од самог постанка Америке као земље Новог света, стављено је
до знања да је она супротстављена остатку света огрезлом у греховима.
То није још једна земља паралелна са другима, него нови свет који се у
свему разликује од старог. То је формула америчке самосвести.
Међутим, основна црта америчке „ендогенезе” јесте раскид са
културом прошлости. Нова нација не би се могла изградити ако групе
које је образују нису спремне да раскину са својом прошлошћу. Зато је
разлаз са културним наслеђем и самим културним памћењем постао
обавезни идејни кредо америчког „новог друштва”. Богате културне
традиције земаља које су емигранти напустили, третирају се као остаци
којих се прави Американци морају што пре ослободити! Будући да
претендују да американизују и остатак света, америчка спољна
политика је упорна у убеђивању и свих других народа на траси свог
похода на Исток да остављају своју прошлост и гледају будућност, а
она је, свакако, по америчком узору!
Задржавање културних традиција и код америчких емиграната из
различитих земаља на национално-државном нивоу (као што је случај
код европских националних мањина), оптерећивало би Америку
феноменом двојног грађанства и сметало би формирању безусловно
лојалних „стопроцентних” Американаца. Данас амерички хегемонисти
тај манир раскида са „прошлим културама” примењују у светским
размерама, формирајући армије прозелитиста од оних који се, из ових
или оних разлога, показују спремни да раскину са својим националним
културама. Наравно, у изградњи америчког новог друштва најлакше је
да тако натурализовани Американци буду културни узор за остатак
света чије националне културе једноставно треба да се равнају према
том узору.
Сматра се да је таква „нова култура” Американаца и настала тако што
су тамо досељеници затекли културни вакуум – празан простор који је
послужио за деловање „нових људи”. Међутим, тамо није било празног
простора, него су бели дошљаци на тлу Америке сусрели америчке
2
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Абориџине, али их нису прихватили као законите домаћине континента
са којима би требало ступити у дијалог, него као сувишни баласт, који
омета градњу нове цивилизације. Зато су црвенокошци уништавани
заједно са својом културом, тако да је простор континента преуређен
сагласно жељеном обрасцу „неисписане табле”.
На тај начин, демографска и културна катастрофа која је задесила
америчке домороце везана је са филозофијом „празног простора”. У
епохи глобализма слична катастрофа може да поприми глобални
карактер. Проблем је у томе што је изграђена психологија чишћења и
заузимања „празног” простора, којег више нема на америчком
континенту, па га ваља тражити изван њега. Зато Америка помоћу
НАТО-а и „чисти” културни простор на правцу свог наступања на
другим континентима, да би „нови човек” несметано могао да остварује
своју планетарну мисију. У недостатку стрпљења за поступност у тој
работи, НАТО као претходница често наступа по угледу на каубоја на
дивљем западу у потери за Индијанцима. Тако се, под утицајем
амероцентричног либерализма, статус древних култура на свим
континентима непрекидно сужава и све се оне стављају на листу
подозривих као сметња наступајућој економској и политичкој
револуцији коју предводи америчка авангарда. Она наступа под
паролом борбе „економије са антиекономијом”, а у стварности
обезвређује културна наслеђа и културне вредности у односу на
материјалне вредности. У суштини, расна мржња у Америци је довела
до чишћења црвенокожаца, а потом за дисциплиновање црнаца и
других подозривих етничких мањина. У том склопу су се, изгледа,
нашли и Срби кад је дошло на ред дисциплиновање Балканаца.
Сад је тај потенцијал мржње окренут према вани за реализовање
глобалне мисије Америке у свету. Проблем је у томе што у том свету
има много странаца, тј. народа са „неправилним менталитетом”.
Пишући о томе Панарин прецизира: „А чији је менталитет неправилан
најбоље говори арогантно и набусито понашање америчких стручњака
у међународним телима попут оних у Хашком трибуналу, чија реч мора
да буде последња”. Кодекс градитеља једнополарног света
претпоставља непоколебљиву веру у безусловно преимућство Америке
над свим осталим друштвима и њено право да „васпитава” остали свет.
Комплекс величине и месијанства није нов у историји Америке. Млади
Герман Мелвил је писао: „Ми Американци смо посебни, изабрани
људи, ми смо Израел нашег времена; ми носимо ковчег слободе
свету… Бог је одредио, а човечанство очекује, да ми завршимо нешто
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велико… Остале нације морају убрзо да се сврстају иза нас.”3 Очито је
да и актуелни председник САД Доналд Трамп следи ту филозофију
када покушава да убрза промене у свету под вођством Америке. Његова
изрека „Америка фрст”(America first) садржи суштину савремене
америчке унутрашње и спољне политике.
Кад је у питању уситњавање бивших крупних вишенационалних
држава, примењена је логика лакшег лова малих звери. Много је лакши
лов на појединачне циљеве и незаштићену „дивљач”. Зато је велике
нације прво требало уситнити. Олакшано је и поткупљивање ситних
етничких вођа, а они су и мање компетентни у процени вредности
националних интереса приликом њихове продаје. Амерички мисионари
покушавају да постепено демонтирају и „архаичан” појам народа као
колективног субјекта историје, jер, док год постоји монолитан народ,
задржавајући способност да испољи своју вољу, не може се рачунати
на „пуну и коначну” победу американизма. Само ишчезавање народа,
његово претварање у дијаспору лебдећих „глобалиста”, може бити
гаранција и за америчке „победнике” и за њихове пете колоне у другим
земљама.
Политички технолози либерализма сматрају да за демонтирање земље
не треба ни чекати преображај целог становништва у трговце
сопственим интересима. Довољно је да се одговарајућим духом заразе
кључне утицајне групе и појединци који контролишу „нервне чворове”
нације и да се те групе претворе у референтне, тј. да служе као заразни
примери на које се остали угледају. Отуда и појачан рад невладиних
организација и врбовање појединаца са угледом у народу. Америчка
ЦИА деценијама унапред проучава и одабира личности у сваком
народу које су подобне да спроводе америчку политику глобализације.
Да би демократија, тржиште и приватност преживели било је
неопходно да „демократска мањина” буде заштићена од
„антидемократске већине”, а улогу заштитника најбоље врше органи
тајне полиције и других безбедносних установа. Та логика делује и на
локалним нивоима и на глобалном нивоу. Према томе, чим је већина
трећег света означена као антидемократска, није ништа друго
преостало него да се успостави функција светског полицајца, а ту улогу
је добила Америка као суперсила која је „позвана да заштити
демократску мањину” од антидемократске већине.
Очито је да је савремени свет подељен на подобну „демократску
мањину” и „недемократску већину”, а у мањину спада „партија
3
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богатих”, док већину чине остали – сиромашни. Мањина постаје
неспорни власник планетарних ресурса, а неприлагођена већина је
искључена из процеса „приватизације”. У том случају, свет очекује или
„бунт прогнане већине” или светска униполарна диктатура која је
спремна да угуши тај потенцијални бунт. На тај начин, и
номенклатурна приватизација и наредна војно-политичка диктатура
није амерички модел намењен само Русији, него целом човечанству,
стављајући до знања да је глобална хегемонија Америке једино
средство заштите цивилизоване мањине планете од неприлагођене
„варварске већине”. Међутим, и француски „жути прслуци” и масовни
раднички штрајкови у другим земљама на националном нивоу, као и
убрзавање удруживања држава које се супротстављају америчком
хегемонизму на светском нивоу, знак су решености да се појачава снага
супротстављања спровођењу америчке филозофије „владања мањине” у
свету.
Против неприлагођене већине данас се води и тотални информатички
рат. А започет је управо на тлу још неохлађеном од ранијих борби
„демократије против тоталитаризма”, на постсовјетском простору.
Плодови победе у Хладном рату нису могли бити учвршћени док се
Русија није демонизовала у својству извора светског зла и нереда.
Планета се сада дели на прилагођене и неприлагођене. Либерали су се
показали веома еластичним. Они лако налазе аргументе и за глобалну
милитаризацију због злослутне светске периферије. „Нови глобализам”,
изгледа, ставља акценат на глобални карактер самих ресурса, који у
савременом отвореном друштву, по тумачењу глобалиста, морају бити
„отворени за изабрану мањину која уме на најбољи начин њима да
располаже”4. Такав глобализам види свој задатак у томе да за свагда
учврсти моралне и материјалне предности те мањине и у то име ставља
под сумњу сваку дискусију о квалитетно другачијој будућности.
После победе у Хладном рату Запад жури да покупи „зреле плодове”
Истока, а тамо где још нису потпуно „сазрели” да удари „штапом по
грани и отресе плодове”, као што је учинио са Ираком, Југославијом и
неким другим „незрелим воћкама”. Наравно, најјефтиније би Америка
прошла ако би успела да, уз мало претње, штапа и шаргарепе, покупи
ресурсе источног света и тако оствари велику добит попут бивших
западноевропских колонијалних сила. Ипак, након прве ошамућености,
збуњености и лаке податљивости тој обмани, постепено се враћа разум
„колабираним пацијентима”, те увиђају последице преваре и своје
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лакомислености да ће до већег стандарда доћи брзо и на лак начин, кад
им је неизвесна будућност закуцала на врата.
Међутим, западна цивилизација сама по себи није у стању да разреши
антиномију даљег прогреса. Зато јој у блиској будућности предстоји да
осваја туђу – источну слику света. Источњачка мудрост разликује се од
западног знања тиме што она забрањује процедуру изузимања ствари
из контекста који оличава вишу космичку хармонију и познавање
делова изван целине. Ако се западно знање заснива на програмираном
развоју инструменталних идеја, источно знање се развија на потпуно
супротан начин: овде брига о општем, систематском, јавно потискује
тежњу ка знању непосредне користи за појединца. Народима држава
које лишавају стварног суверенитета глобалисти предлажу, у својству
компензација, нечувен избор симболичних задовољстава, везаних с
подстицањем, најпре „репресивне чулности” (у првом реду сексуалне).
Грађанима, дакле, предлажу утеху за национално и социјално
понижење, сиромаштво и обесправљеност, на нивоу инстинкта, којим
је, како се показује, далеко лакше манипулисати. Провоцирање
непомирљивог конфликта између социјалног бића личности и њене
телесне стране, постала је основа стратегија глобалних манипуланата.
Том циљу данас служе и масовни ријалити програми. Традиција народа
може да вуче на страну затварања, али она залужује пажњу,поштовање
и признање у оним својим изворима и основама која се тичу нашег
идентитета.

НАТО НА БАЛКАНУ У ФУНКЦИЈИ ЈАЧАЊА ЈУЖНОГ
КРИЛА АЛИЈАНСЕ
Безбедност Европе је пројектована као безбедност од СССР-а, односно
Русије. Да се то нема у виду, ширење НАТО-а на исток Европе било би
бесмислено. Истовремено, то ширење зоне европске безбедности према
Истоку указује на то да је европска безбедност још увек снажно
ослоњена на евроатлантску безбедност и да се тек у покушајима
формирања самосталних безбедносних снага (Еврокорпуса) назирала
њена тежња ка безбедносној независности. Даљи токови односа између
глобалних безбедносних субјеката САД, ЕУ и Русије, показаће колико
ће Европа успети да се осамостали у безбедносном смислу. Копнена
везаност европског тла са Русијом и у прошлости је била значајан
фактор повезаности безбедносних проблема Европе и Русије. Ипак,
реално ценећи усмереност вектора безбедности атлантистичке алијансе,
Русија се у тој области изнуђено узвратно организује, како би
неутралисала опасности са запада, уз известан опрез и одвраћање
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опасности и са Далеког истока и тероризма са муслиманског југа. Кад
тако велики и моћни имају такве безбедносне проблеме, како онда да се
у безбедносном смислу понашају и организују мале балканске државе
укључујући и Србију?
Иако је „извоз” безбедности, коју НАТО декларише као потребу Европе
и света, у првом реду и даље усмерен против Русије и Кине,
индикативно је да је коридор за ширење такве безбедносне зоне
захватио целу Југоисточну Европу, иако тај регион није на директриси
евроатлантска алијанса – Русија! Познате су намере продора алијансе
до „меког трбуха” Русије ради њеног изоловања од топлих мора. Русија
је и у прошлости налазила решења да се заштити од таквих намера
западних сила.
Међутим, далеко је већа узнемиреност балканских земаља због тога
што таква војна алијанса притиска овај регион на начин да тим
земљама не оставља могућност избора. У ранијим историјским етапама
оне су имале бар неки маневарски простор у избору партнера за
безбедносну сарадњу. Данас су оне принуђене на савезништво и
„партнерство” са НАТО-ом. Нико их и не пита могу ли они бити
партнери таквој сили или је у питању „партнерство за мир” у
буквалном смислу речи, тј. такво партнерство у коме једна страна
обезбеђује „мир”, а друга га само конзумира без обзира на његов укус?
То што се евероатлантска војно-политичка алијанса намеће као гарант
безбедности и земљама југоисточне Европе, не значи да је то њен
основни циљ. То је само средство и пут за јачање сопствене
безбедности Западног гиганта, како би му темељи били чвршћи у
предстојећим обрачунима са правим џиновима као што су Русија и
Кина. Прави циљ НАТО-а је, дакле, ванрегионални, али му је било
неопходно да успут реши и проблеме „тешко прилагодљивих” као што
је била Југославија у целини, а потом и Србија посебно.
Међутим, ништа не иде тако глатко без обзира на величину залогаја, па
се НАТО суочио и са проблемом архаичних Албанаца које подржава
друга перспективно противничка алијанса – исламска. Отуда се НАТО
државе одлучују да тај проблем решавају на штету српског и другог
неалбанског становништва на Космету, у Македонији, Црној Гори, на
југу Србије и то ноншалантно, уз „енглески чај”. Не намеравају да се
много узбуђују због свакодневних жртава албанског тероризма и
сепаратизма, нити их забрињавају великоалбански планови. Гледају
како да се што мање потроше и што боље заштите себе, а за српске, па
ни албанске жртве, није им много стало.
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Такође, ширење НАТО компетенција у правцу црноморског и
Каспијског региона није се могло спровести без решавања
безбедносних проблема на југоистоку Европе. Отуд је требало прво
дестабилизовати регион, па тек онда „управљати кризом” у том
подручју. За тај сценарио најподеснија је била вишенационална и
мултиконфесионална Југославија где, због познате прошлости, није
било тешко изазвати међунационалне, верске и етничке сукобе.
Декларисана европеизација Балкана тиме се претворила у претећу
балканизацију Европе, што се, наравно, није смело допустити. Тако је
НАТО добио уносан посао за своје експериментално јачање.
Међутим, остављање нерешених проблема у Босни и Херцеговини, на
Космету, у Македонији, на Кипру и додавање њима проблема односа
између Србије и Црне Горе, показује да циљ НАТО-а није стабилност
региона, него разлог његовог присуства у региону. Зато и не дозвољава
да Србија реши проблем албанског тероризма на југу Србије (дакле ни
на територији на којој има пуни суверенитет), очекујући да се конфликт
прошири и на простор западне Македоније (што је већ почело), затим у
„Санџаку”, а потом и у Војводини (НАТО-вци у ствари већ „прозивају”
конфликте у тим регионима Србије као претњу да би она пристала и на
остале уступке који још нису испостављени, али се назиру).
Понашање земаља Алијансе и НАТО структура према Србији у односу
на ликвидацију албанског тероризма и сепаратизма на Космету и југу
Србије, као и нереализовање Резолуције 1244 СБ УН о Косову и
Метохији, не улива наду да је дошло до промене њиховог става
променом режима власти у Србији који је раније словио као виновник
економске блокаде и бомбардовања СР Југославије. Напротив, од
српских власти се само траже већи уступци не само Шиптарима, него и
у смислу бржег прихватања диктираних услова ради укључивања у
пројектоване интеграције у региону без могућности утицаја на њихов
програм (укључујући и безбедносне). Интерес Русије је да балканске
земље задрже пристојан степен независности, суверенитет и
територијални интегритет уз обезбеђење унутрашње стабилности, али
истовремено да се укључују и у европске интеграционе процесе у које
је и сама Русија ушла.
Запад је у последњој деценији 20. века наступио са својим пројектима
регионалне интеграције на Балкану, опет са аспекта задовољавања
својих интереса који су у првом плану. При томе, настоје да занемаре и
бруталну НАТО агресију на СР Југославију којом је коначно срушен
мит о западној демократској политичкој култури као узорној и
универзалној, која треба да се шири на исток Европе и на цео свет.
Напротив, у својим политичким наступима према балканском региону
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и Србији посебно, Запад са САД на челу наступа арогантно и
патерналистички. При томе, настоје да убеде „тамо неке Балканце” и
посебно Србе, да присилно прихвате западну „демократију” и амерички
образац културе.
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Винко Пандуревић1

БАЛКАН И НАТО – ИСТОРИЈСКИ И ГЕОПОЛИТИЧКИ
КОНТЕКСТ
Сажетак: На сложеност односа између балканских држава и на
снажно присуство интереса великих сила, поред историјских,
цивилизацијских, географских, политичких, безбедносних процеса,
снажан утицај све више испољавају геополитички чиниоци. Основна
тема овога рада је сажета анализа историјских и геополитичких
одредница
Балкана,
узајамности
процеса
европеизације
и
балканизације, актуелног стања односа међу балканским државама, те
анализа улоге НАТО-а и водећих светских сила и њихових односа и
интереса на простору Балкана. У раду се, на индиректан начин, настоји
показати смер којим ће се кретати Балкан, а посебно Западни Балкан,
када је реч о (не)приступању свих земаља Балкана НАТО-у.
Кључне речи: Балкан, Западни Балкан, НАТО, САД, Русија, Кина,
геополитика, европеизација, балканизација.

УВОД
Говорити на тему како ће Балкан изгледати у наредној деценији и да ли
ће у целини постати саставни део ЕУ и НАТО, и јесте и није тешка и
захтевна тема. Можемо казати, с једне стране, да је реч о теми о којој је
незахвално говорити са аспекта прорицања будућности, с обзиром на
укупну сложеност данашњице, као и далеке и ближе прошлости
Балкана одређене снажним историјским, географским, политичким,
геополитичким, цивилизацијским и другим процесима који су
обликовали Балкан као трусно и нестабилно подручје у сваком погледу.
С друге стране, управо сва та „кошмарна” сложеност Балкана
представља једну историјску константу из које можемо са великом
поузданошћу закључивати какви ће процеси доминирати на Балкану у
наредној деценији.
У наведеном контексту, потребно је да уочимо и истакнемо општу
историјску основу која је важна за Балкан, а настала је из пресецања
двеју потпуно различитих и међусобно одвојених историјских појава
дугог трајања. С једне стране, то су већ више десетина година, ако не и
цео век, утврђени државни интереси и испољене сфере утицаја на
1

Клуб генерала и адмирала Србије.
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Балкану моћних и водећих земаља света, некада моћне Аустроугарске,
Немачког Рајха, Француске, Велике Британије и Русије, а данас су то
интереси и утицаји САД, Русије, Кине, ЕУ предвођене Француском и
Немачком. С друге стране, у датом историјском тренутку пробуђени су
национални покрети народа у југоисточној Европи и на Балкану, чије
су тежње некада биле њихово уједињење, а касније стварање
сопствених националних држава. Укрштање наведених појава било је, а
и данас је повезано са независно насталим сукобом интереса свих
великих сила2.
Поред наведених историјских и других процеса који су обликовали
Балкан, важан фактор који данас детерминише Балкан су геополитичке
силнице које врло интензивно утичу на све балканске земље у погледу
евроатлантских и безбедносних интеграција.
Превазилажење историјских странпутица на Балкану и стварање
стабилног Балкана, НАТО види једино кроз његову интеграцију у ову
алијансу, и то у целости. Зато ћемо настојати, кроз анализу
геополитичких одредница Балкана и актуелно стање односа међу
западнобалканским државама, показати сложеност односа „Западног
Балкана” и НАТО.

ЗАПАДНИ БАЛКАН КАО ГЕОПОЛИТИЧКА ОДРЕДНИЦА
Сигурни смо да ће се географи сложити у вези са географским
границама Балкана, његовим рељефом и физичко-географским
карактеристикама, међутим, када је реч о цивилизацијским,
политичким и геополитичким схватањима Балкана, тада наступају
различита мишљења и развијају се различити теоријски дискурси.
Данас се користи синтагма „Западни Балкан”. Појам „Западни Балкан”
уведен је употребу пре једне деценије, између осталог и као последица
транзиционих процеса и евроатлантских интеграција бивших
југословенских република. Није реч о географском појму, него се ради
о геополитичком схватању простора Балкана који обухвата земље:
Албанију, Србију, Македонију, БиХ, Црну Гору и Хрватску, до њеног
уласка у ЕУ. Међутим, Балкан је, посматрано географски, много шири
простор који обухвата Југоисточну Европу, омеђен Јадранским,
Јонским, Егејским, Мраморним и Црним морем3.

2

Андреј Митровић, Историја једне утопије, Том-1, Ратни циљеви централних сила и
Југословенско питање 1914-1918, стр. 191-221, Catena Mundi, Београд, 2018.
3
Винко Пандуревић, Србија и нови хладни рат, Београд, 2018, стр. 121.
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Дакле, данас се под Западним Балканом подразумевају државе и
територије (Албанија – чланица НАТО, Македонија – питање је само
времена када ће постати чланица НАТО, Србија – војно неутрална,
Црна Гора – чланица НАТО и БиХ – пола државе се сматра у сваком
погледу делом НАТО, а друга половина, Република Српска, прогласила
се неутралном) које теже уласку у ЕУ, односно које се налазе у
различитим фазама процеса приступања ЕУ. Можемо рећи да је овај
простор у географском, политичком, геополитичком, економском,
културолошком, војном и безбедносном смислу објекат разноврсног
деловања ЕУ, посебно њених најмоћнијих чланица, затим САД-а, а
нешто мање Русије и Кине. Утицај и присуство наведених сила на
западном Балкану су врло различити, како у смислу њихових циљева,
начина и облика присуства, тако и у смислу њиховог међусобног
надметања у борби за превласт на наведеном простору. Данас, САД и
ЕУ простор Западног Балкана сматрају „најтруснијим подручјем у
Европи, потенцијалним војним жариштем, нестабилним подручјем које
може да угрози и безбедност ЕУ”4.
Да ли је то баш тако? Ако јесте, због чега је то тако? Где леже главни
узроци нестабилности и конфликтности? Да ли је реч о аутохтоним,
домаћим, унутрашњим разлозима, или је пак реч о алохтоним, спољним
факторима, односно утицају кључних светских и европских сила и
њихових интереса? Одговоре на сва ова питања можемо делимично
пронаћи у историји Балкана, а у већем обиму у савременим
геополитичким процесима који дубоко задиру у простор Балкана.
Знамо да уситњеност, фрагментираност и међусобна конфронтираност
балканских земаља, као главне одлике процеса балканизације,
проистичу из низа историјских детерминанти. Балкан, а посебно
„Западни Балкан” је простор додира, или боље речено, судара
контактних цивилизацијских зона, простор судара различитих религија,
простор који је био територијално саставни део великих царстава
(Османског и Аустроугарског), простор који је (осим Албаније) био у
јединственој држави модерног доба (СФРЈ), и коначно простор који
чини стратешки значајну копнену везу средње Европе са Блиским и
Средњим истоком и Медитераном. Балкан и даље има
трансрегионални,
трансконтинентални
и
глобални
значај
„геополитичког чвора”.
Колико је времена потребно да историјски чиниоци нестабилности
Западног Балкана буду неутралисани и превазиђени? Досадашња
4

Др Александра Пећинар, „Етничка интеграција у Југоисточној Европи и на Блиском
истоку (Краљевина СХС и Краљевина Сирија)”, Међународна политика, Београд, бр.
1171, Јули-септембар 2018, Београд, стр. 46.
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искуства нам говоре да се на простору Западног Балкана више живи
прошлост и историја него садашњост, а о будућности да и не говоримо.
Управо ту историју Западног Балкана која је била одређена, пре свега,
алохтоним факторима, и данас оживљавају слични спољни фактори.
Покушаји да „Балкан припадне балканским народима”, не успевају5.
Балкан Балканцима је „племенита идеја”, али све до сада „геополитичка
утопија”6.

БАЛКАНИЗАЦИЈА И ЕВРОПЕИЗАЦИЈА
Неки теоретичари и аналитичари тврде да су некада Југославија, а
данас Сирија, „најмалигнији конфликти на планети”7 До наведених
тврдњи се дошло кроз анализу дипломатских, војних, али и економскополитичких процеса који су пре скоро једног века имали за последицу
формирање „вештачких”, неодрживих државних творевина на простору
од стратешког значаја за очување доминације великих сила, иако су, на
пример, тежње одређених јужнословенских народа биле искрене, код
неких не баш јединствене и неподељене, за уједињењем и стварањем
националних држава како би се ослободили подјармљености и живота у
империји. Такве идеје су вешто кориштене за остваривање превласти
великих сила на простору Балкана и репозиционирања на простору
Европе. Велике силе се и данас држе аксиома да је Балкан исувише
важан да би био препуштен само Балканцима. Зато не би требало
изгубити из вида укупне међународне околности, националне тежње
јужнословенских народа и њихове идентитете, интересе и аспирације
сила победница у Првом светском рату и стварање новог односа снага у
Европи и у свету, када је реч о стварању Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца, која је била од изузетне геополитичке важности, а касније и
нове социјалистичке Југославије, јер је реч о изразито дуготрајним и
важним историјским процесима чије реперкусије осећамо и данас.
Идеја ослобађања јужнословенских народа претворила се у сопствену
супротност, гурајући те исте народе у наручје светских центара моћи
који су етничко, национално и културно јединство Јужних Словена
стављали у функцију сопствених интереса. Стварање јужнословенске
5

Начело које је актуелно крајем 19. и почетком 20. века, истицао је и Н. Пашић у току
преговора са аустроугарским изаслаником Угроном 10. новембра 1912. године у вези са
захтевом Аустроугарске да се српска војска повуче из Северне Албаније коју је била
запосела у Првом Балканском рату.
6
Миломир Степић, „Геополитички смисао југословенства и југословенске државе”,
Историја једне утопије, књига I, Catena Mundi, Београд, 2018, стр. 300.
7
Др Александра Пећинар, Међународна политика, Београд, бр. 1171, Јули - септембар
2018, стр. 46.

126

државе неки су сматрали „племенитом идејом”. Међутим, Миломир
Степић се пита: „Шта има племенито у вештачком споју историјских,
географских, етничких, еконмомских, политичких и других
различитости које су произвеле дубоке унутрашње расколе током
постојања, а море крви, масовне патње и огромна разарања приликом
разби-распада”8.
Распаду или уништењу и Краљевине Југославије, Титове Југославије,
као и СР Југославије, односно СЦГ, у великој мери допринели су
унутрашњи фактори и дезинтеграциони процеси подржани споља и
укалкулисани у шире процесе прекомпоновања Европе, а посебно
Балкана и продора НАТО на исток. Распад Југославије и стварање
нових националних држава и процес њихове изградње одвијао се
упоредо са процесом изградње независног хрватског, бошњачког,
македонског и црногорског националног и културног идентитета.
Одвајање од Југославије за многе народе је значило „бекство” од Срба
и Србије, одвајање од српског идентитета, одвајање у односу на
„другог”, за шта некима чак и данас ни државне границе нису довољне.
Верска разноврсност, нетолеранција и несношљивост на Балкану
допринеле су разбијању и распаду државних заједница
јужнословенских народа. Међутим, треба рећи и то да Краљевина
Југославија и Титова Југославија нису оствариле „максималистичка
национална очекивања и жеље” хрватског, словеначког, македонског,
муслиманског, албанског народа, па ни српског, посебно онога дела
који је живео ван Србије. У чему је био проблем? Проблем је био у
процесу такозваних геополитички нелогичних „прекоредних
интеграција”, како их је назвао професор М. Степић9, у које је ушла и
српска држава без претходног формирања сопствене јединице која би
обухватала све српске земље.
Можда је на ово питање могуће одговорити узајамном анализом
процеса „балканизације” и процеса „европеизације”, кроз анализу
процеса европских интеграција и процеса приступања балканских
држава НАТО-у и ЕУ.
Тврдње да процеси балканизације, који су били доминантни у фази
распада Југославије, нису у супротности са процесима евроинтеграција
новонасталих идентитета него његова претпоставка и нужна фаза, нису

8
9

Миломир Степић, исто, стр. 297.
Миломир Степић, исто. стр. 302.
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посве без основа10. ЕУ је шира заједница различитих култура којој је
претходио процес хомогенизације идентитета у државама и државним
заједницама које су имале бикултурне и мултикултурене идентитете11.
Распад Југославије је, у политичком смислу, означио разградњу –
нестанак државне заједнице, а у социјалном, конструисање засебних
националних и културних идентитета након те разградње. Дакле,
новонастале државе на путу евроинтеграција претходно су прошле или
још увек пролазе дезинтеграцију заједница у којима су до тада
егзистирале. СФРЈ је управо пример дезинтегрисања једног
мултикултурног пројекта, како би, потом, државе са засебним
државним и идентитетским суверенитетом приступиле новом
мултикултурном пројекту и новој заједници држава. Схватање појма
„национално” међу балканским народима такође изазива размирице, јер
се не разликује појам нације као држављанства, него се нација посматра
искључиво као етничка категорија.
И поред тога што су неке државе бивше Југославије завршиле процесе
транзиције и ушле у ЕУ као суверене и самосталне државе, оне и даље
своје понашање, веровања и разумевање света углавном процењују са
позиција властите културе. Односи међу балканским земљама, како
онима које су у процесу приступања ЕУ, тако и односи балканских
земаља чланица ЕУ према земљама кандидатима за чланство у ЕУ,
заснивају се на тежњама државног поклапања властитог културног,
етничког и националног. У изградњи идентитета у односу на друге, где
се ради о малим или незнатним културним разликама, конструишу се
вештачке разлике и исте се наглашавају. Настојања да се слични
идентитети учине различитим, као потреба постојања засебне државе,
доводи до независног, другачијег идентитета. Неспорна је чињеница да
међу државама „Западног Балкана” постоје велике сличности, а мале
разлике. Ипак је историјска чињеница да су велике сличности једнако
инструментализоване за стварање заједнице тих држава у историји, баш
као што су им разлике инструментализоавне за њихово раздвајање.
Започети процеси конституисања нових идентитета на Балкану не могу
се зауставити до њихове коначне фазе.

10

Марина Комад, „Односи балканизације и евроинтеграција кроз процес изградње
бикултурних идентитета на простору бивше Југославије”, Међународна политика,
Београд, бр. 1171, јули-септембар 2018, стр. 73.
11
Марина Комад, исто. стр. 73.
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АКТУЕЛНО СТАЊЕ ОДНОСА МЕЂУ
ЗАПАДНОБАЛКАНСКИМ ДРЖАВАМА
Историја нас учи да је врло тешко на Балкану успоставити начело
правичности сходно којем свако треба да добије своје, јер испуњење
територијалних захетва једног народа обично значи наношење
неправде другом народу. Ово посебно важи за простор бивше
Југославије. Како Срби у дијаспори живе скоро у свим областима,
њихову тежњу да се окупе и уједине у заједничку, унитарно уређену
државу, други народи, а пре свега Хрвати и Бошњаци, доживљавали су
као посезање за туђим територијама. И обрнуто, сваки покушај других
народа да у своју федералну јединицу укључе области у којима, као
мањина или већина живи српски народ, Срби су доживљавали као
велику неправду која им се наноси12.
Међусобна супротстављеност народа на Западном Балкану је и даље
веома присутна. Она се и подстиче, за рачун спољних интереса.
На пример, нетрпељивост између албанског и српског народа датира
још из периода Османске империје, а она је продубљивана током и
после балканских ратова и током и после Првог и Другог светског рата.
Покушаји зближавања и братимљења народа у СФРЈ нису дали
резултате. Распад СФРЈ је још више продубио сукоб између српског и
албанског народа у који се отворено укључила и албанска држава и
моћне земље запада, оружано подржавајући албански сепаратизам и
тежње за стварањем нове албанске државе на тлу Србије. Оружана
агресија САД и кључних чланица НАТО на Србију допринела је
максимализацији албанских захтева и самопроглашењу албанске
државе на Косову и Метохији.
Покушаји да се кроз Бриселски дијалог дође до решења
косовскометохијског проблема и да се успостави уставно-правни
поредак Србије на КиМ, односно да самопроглашене приштинске
власти „утемеље своју државотворност” уз помоћ својих западних
савезника, показали су се као илузија. Сведоци смо многобројних
покушаја „нормализације односа Београда и Приштине” који су
резултирали предлозима корекције граница – разграничења – размене
територија, који су такође ударили у зид ставова западних моћника.
Питање косовске независности и питање територијалног интегритета
Србије остаће још дуго отворена, нерешена питања. Србија не сме и
неће признати косовску независност, нити ће лако моћи остваривати
своју сувереност на КиМ. Није искључена варијанта да САД и њихови
12

Коста Чавошки, На рубовима српства, Терсит, Београд, 1995, стр. 23-43.
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савезници, када је реч о Косову, покрену нови процес преговора и то
између самопроглашених приштинских власти и „својих” политичких
представника Срба на КиМ, настојећи да се Србија елиминише као
страна у преговорима, ради лакше успоставе косовског правног
система.
Односи између Србије и Македоније имају успоне и падове. Много је
више тачака на којима се македонски и српски народ спајају, него
тачака на којима се раздвајају. Дестабилизација Македоније као државе
под снажним је притиском албанских захтева и албанске идеје и
процеса стварања „Велике Албаније”, па у том смислу патриотске
партије и македонски политички лидери, али нажалост не сви,
покушавају формирати заједнички фронт са Србијом у супротстављању
идеји „Велике Албаније”.
Србија и Црна Гора, некада као две српске државе, историјски блиске,
две државе једног народа, прошле су необичан историјски пут од
уједињења у једну државу, до живота у федералној заједници као две
државе два „различита народа” српског и црногорског, до таквих фаза
затегнутих односа и сукобљавања, као две државе које су се сврстале у
различите геополитичке таборе. У геополитичком смислу бити „за” или
„против” независности Црне Горе је бити „за” или „против” Србије.
Међутим, односи између Србије и Црне Горе могу да буду врло
стабилни и да две државе и два народа буду и даље врло блиски,
уколико би се смањио спољни притисак и на једну и на другу државу.
Стање међунационалних односа у БиХ је врло сложено. Ти односи су
увек били под снажним утицајем спољног фактора, како европског,
светског, тако и регионалног карактера. БиХ као Дејтонска творевина
више од две деценије не успева да изгради стабилну унутрашњу
структуру. Унутрашња нестабилност БиХ, подстицана извана, снажно
се одражава на регионалну стабилност. Као баук у Сарајеву се
повремено појави идеја о самосталности Републике Српске и њеног
присаједињења Србији, као оживљавање идеја српских устаника у БиХ
са краја 18. века и идеја „Србије као Пијемонта српства”. За стање
односа у БиХ су посебно заинтересоване Србија и Хрватска, као
суседне државе и државе чији велики број сународника живи у БиХ.
БиХ је типичан пример сусрета контактних цивилизацијских зона и
трију религија. Односи између БиХ на једној страни и Србије и
Хрватске на другој, зависиће од унутрашњег стања односа између
Бошњака, Срба и Хрвата.
Односи између Србије и Хрватске варирају у зависности од
остваривања права националних мањина у обе државе и од приступа
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хрватског државног руководства према историји односа Срба и Хрвата
током 20. века у оквирима заједничке државе, сматрајући да је у
Хрватској владао „стогодишњи српски терор”, као и од односа према
недавној прошлости Другог светског рата и последњег грађанског рата.
Хрватска, као чланица ЕУ и НАТО, има одређену политичку предност
у односу на Србију која је у процесу приступања ЕУ.
У целини гледано, између држава Западног Балкана могуће је, условно
речено, формирање неколико различитих савеза, и то у зависности од
деловања домаћих политичара, интереса појединих западнобалканских
држава и притисака и интереса кључних држава ЕУ, САД и Русије.
Могући су ближи односи и везе између Србије и Македоније, којима би
се, под одређеним условима, могла придружити и Црна Гора, затим у
одређеним околностима и интересна веза и сарадња Македоније,
Косова, Црне Горе и Хрватске, под притиском САД, ради стварања
антисрпског фронта, а посебно велика блискост постоји између
Албаније, Хрватске и Косова, којима би се, под спољним притиском,
могла придружити и Црна Гора. БиХ се односи према свим другим
земљама Западног Балкана у зависности од тога према којој држави
Западног Балкана, укључујући и Турску, инклинира неки од
конститутивних народа у БиХ. Међутим, било какви тешњи савези
између западнобалканских држава у целини нису могући, осим чврстог
савеза између Албаније, Косова, као делова Западног Балкана и
Хрватске, као чланице ЕУ. Ипак, свака од појединачних земаља могла
би ступити у одређени чврст савез са неком другом изванбалканском
државом, у зависности од актуелних политичких кретања, осим БиХ,
јер она због унутрашње располућености, као целина не може бити
поуздан савезник ниједној другој држави. Она може послужити као
реметилачки фактор у стварању бољих односа између Србије и
Хрватске, односно између Србије и Македоније, Србије и Турске.
Као главни реметилачки фактор и извор нестабилности на западном
Балкану јесте покушај формирања „Велике Албаније”. Тежња ка
„Великој Албанији” неминовно изазива сукобе албанског етноса и
албанског руководства у целини са Македонијом и Србијом, а у
одређеним околностима и одређеној фази и са Грчком и Црном Гором.
Ову идеју може да подржи Хрватска.
Као добар пример развијања добросуседских односа на Балкану и
јачања сарадње балканских земаља чланица и нечланица ЕУ, супротно
процесима на „Западном Балкану”, показује квадрилатерала – сусрет
председника и премијера Србије, Бугарске, Румуније и Грчке, који се
до сада одржавао периодично у Грчкој, Румунији и два пута у
Бугарској, а потом у Београду. На самитима четири поменуте балканске
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државе или државе југоисточне Европе посебно се истиче важност
Балкана који треба да постане „пример мира, стабилности и напретка”.
У овом случају, Србија се налази као чврст мост између земаља
чланица ЕУ, између источног и западног дела ЕУ и јача своју позицију
на Балкану и Европи у целини.

КАКО БАЛКАН УЧИНИТИ СТАБИЛНИМ?
- НАТО, ЕУ, ВЕЛИКЕ СИЛЕ И БАЛКАН Када је реч о Балкану у ширим геополитичким оквирима и његовој
судбини, треба се подсетити ставова Комитета 30013 који је још крајем
деведесетих година прошлог века закључио да: 1) Балкан треба држати
што дуже под протекторатом међународне заједнице и не дозволити
дефинитивно уклањање узрока кризе; 2) осигурати превласт америчкобританских интереса и истиснути друге земље у управљању кризом на
Балкану; 3) подржати не само осамостаљење Косова од Србије него и
идеју стварања Велике Албаније, као америчко-британског савезника
који ће увек моћи дестабилизовати Европу; 4) стално подгрејавати
националне сукобе на Балкану; 5) искористити Хашки трибунал, не као
инструмент правде који би требало да смири страсти и сукобе, него
управо обрнуто, као суд који ће својим пресудама отворити нове сукобе
и мржњу на Балкану.
За мир и стабилност на Западном Балкану потребно је све супротно и
то: одустајање Албанаца од идеје „Велике Албаније” уз снажан
притисак ЕУ и САД на Албанце; поштовање Дејтонског уређења БиХ,
уз снажан притисак на Бошњаке у БиХ од стране САД и ЕУ, да
одустану од покушаја унитаризације БиХ; гарантовање националних
права Срба у Црној Гори, поштовање права националних мањина у
свим државама Западног Балкана; финализација Бриселског дијалога
између Приштине и Београда, без условљавања европског пута Србије
признавањем Косова; поштовање граница и суверености држава и без
непринципијелне подршке појединим западнобалканским државама од
стране САД, ЕУ. Ово су неки од услова који би, ако би били испуњени,
могли довести до тога да Западни Балкан постане зона мира и
стабилности.

13

Комитет 300, познат и као Олимпијанс, је група која је, наводно, основана од стране
британске аристократије 1727. године. Према заговорницима теорије о постојању
Комитета 300, то је међународни одбор који утиче и организује светску политику,
трговину, банкарство, медије и војску. Шире видети: Џон Колман, Комитет 300 –
Хијерархија завере, Miba Books, Београд, 2017.
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До мира и стабилности на западном Балкану би се могло лако доћи
када се на овом простору не би укрштали интереси великих сила и када
не би било наведених настојања која заступа Комитет 300.
Своје војно присуство на Балкану, САД и НАТО темеље на: властитом
војном присуству на КиМ; чланству балканских земаља у НАТО-у,
укључујући и Црну Гору, а у најскорије време и Македонију; високом
степену војне сарадње са Србијом; на верном служењу Албанаца који
су у вазалном односу према САД; доброј војној сарадњи са Хрватском
као могућим „бичем” за Републику Српску. Снажно присуство САД на
Балкану подразумева истискивање Русије са Балкана и у војном и у
економском смислу. Укључивање комплетног Балкана у НАТО значило
би дефинитивно истискивање Русије са Балкана.
Русија своје присуство на Балкану настоји обезбедити одржавањем и
продубљивањем пријатељских односа са Србијом и Републиком
Српском кроз војно-техничку сарадњу, економско и енергетско
повезивање на европском тлу, остваривање свог утицаја у Македонији,
подржавајући целовитост Македоније, као и кроз подршку српском
народу у Црној Гори и БиХ, односно кроз подршку Републици Српској
ради очувања њеног уставног статуса.
ЕУ такође има своје интересе на Балкану. ЕУ је потребна стабилност на
целом континенту, између осталог због све већих неспоразума са САД
на различитим пољима. ЕУ је највише заинтересована за Бриселски
дијалог између Приштине и Београда, који врло често користи као
оружје за уцењивање Србије на њеном европском путу. Немачка као
кључна чланица ЕУ, заједно са Француском, настоји одржати Балкан
под својом контролом, пружајући „одговарајућу подршку
евроинтеграцијама западног Балкана”, пре свега ради истискивања
руског утицаја на том простору. Истовремено, Велика Британија, као
земља која је у фази изласка из ЕУ, игра важну улогу на Балкану као
близак савезник САД од утицаја на европске токове у целини.
Питамо се да ли су лидери Западног Балкана довољно зрели или
политички способни да, у општем интересу свих народа и грађана,
доносе одлуке које ће доприносити миру и стабилности у региону.
Сматрамо да јесу, уколико би им била пружена прилика да се они сами,
домаћи лидери, договарају и да граде добросуседске односе. Међутим,
они најчеће заступају интересе држава својих покровитеља, својих
политичких патрона. Због тога ниједан од поменутих процеса није дао
нити даје потребне резултате у погледу веће стабилности на Западном
Балкану.
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Балкан ће још дуго остати зона нестабилности и простор
геополитичких надметања великих сила. Присетимо се Балканског
Самита на Криту који је одржан 1997. године на иницијативу Грчке и уз
свесрдну подршку Србије. Све позитивне иницијативе са овога скупа
брзо су замрле и пропале због каснијег снажног утицаја спољних
фактора. Проблеми о којима је било речи на том Самиту скоро у истом
обиму постоје и данас, упркос „силним напорима ЕУ и САД” да Балкан
у целини постане зона мира и стабилности. Ништа од идеје „Балкан
балканским народима”. Остаје и даље борба за европеизацију Балкана,
упоредо са процесом постепене балканизације Европе.
Добро је познато да Балкан никада није био геополитички „неутралан”.
На Балкану су се увек укрштали интереси великих сила. У новије време
посебно су се укрстили интереси САД, Русије, ЕУ, па донекле и Кине.
ЕУ је била значајан чинилац и медијатор током рата на тлу бивше
СФРЈ. Она је изабрала страну у том сукобу, изражавала је вредносне
судове и идеолошко опредељење, остварујући значајан утицај на
сукобљене стране, углавном на штету српског народа. Деценијски
циљеви на Балкану које су формулисали САД и НАТО, а који су
углавном на штету Срба, неће се променити у корист српских
националних интереса, без обзира на то колике и какве уступке чини
или буде чинила наша држава.
Европске интеграције у оквирима ЕУ увек су под снажним утицајем
атлантских, тј. НАТО интеграција. ЕУ није посве слободна у свом
војно-стратешком наступу, јер је под снажним утицајем САД кроз
НАТО. О интеграцијама неке европске земље у ЕУ снажну подршку
или противљење изражавају САД, иако нису чланице ЕУ. Овде се САД
јављају као снажан изваневропски фактор у целини и фактор изван ЕУ.
Актуелно стање ЕУ показује да се она налази у стању стагнације,
замора од проширења, унутрашње неконсолидованости, а после
Брегзита у стању дезинтеграције, јер је Велика Британија отпочела
процес изласка из ЕУ. Све је ово довело до трагања за новим облицима
унутрашњег уређења и даљег развоја ЕУ. На столу институција ЕУ је
опција „ЕУ у више брзина”, или другачије речено, уређење ЕУ по
систему концентричних кругова које ће формирати земље у складу са
својим економским и другим моћима, односно поделиће се на друштво
богатијих и сиромашнијих чланица. Актуелне процесе у ЕУ можемо
назвати својеврсном „балканизацијом ЕУ” која је изазвана унутрашњим
кризама, али и проблемима подстакнутим извана, од стране
ваневропских снага и снага изван ЕУ, а то је непосредан утицај САД и
посредан утицај Русије, као последица неслагања око економских
санкција које је ЕУ увела Русији под притиском САД због кризе у
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Украјини, енергетских аранжмана неких европских земаља са Русијом
итд. Свакако да ови процеси „балканизације ЕУ” имају и имаће
негативне последице на евроинтеграције балканских земаља.
Поред већ реченог, веома велики проблем за Балкан, па и за Европу,
представљаће радикализовани исламски фактор. Све је више исламских
бораца поражене државе ИСИЛ који су пореклом са Косова и Балкана и
који се враћају на Балкан и своје уточиште налазе на простору КиМ,
као својој новој бази за будућа терористичка деловања.
Македонија је због „Тиранске платформе” и НАТО пута изгубила име и
сада се зове Република Северна Македонија14. Због снажних притисака
САД и настојања да се Македонија коначно „истргне из раља Русије”,
како то кажу амерички званичници, и да се прикључи НАТО-у,
македонско руководство је прихватило наметнуте услове, а македонски
народ се нашао у позицији да изгуби своју државу или да је дели са
албанским народом који има статус националне мањине у Македонији.
Геополитичка ситуација у ЕУ и на Балкану одсликава и глобалну
конфронтацију САД са Кином (иако Кина форсира мирољубиви развој)
и Русијом, па чак и са неким земљама чланицама ЕУ. Борба за
успоставу равнотеже великих сила на Балкану ће се наставити. САД и
кључне земље ЕУ настојаће да се боре против „малигног утицаја Русије
на Балкану”. Као какав-такав ослонац Русије на Балкану су остале
Србија и Република Српска, као део БиХ. Русија ће се борити за
очување својих интереса у Македонији, штитиће међународно право,
Резолуцију СБ УН 1244 и интегритет Србије, уставну позицију
Републике Српске у оквирима дејтонске БиХ. САД и НАТО форсираће
убрзан пут Македоније у НАТО, стварање војске тзв. државе Косово и
њен пријем у НАТО, притискаће Републику Српску да се сагласи да
БиХ приступи НАТО-у, инсистираће да Србија призна Косово, а онда
да полако почне процес приступања НАТО-у. САД ће вербално
подржавати ЕУ, али ће снажити билатералне односе са појединим
њеним чланицама, посебно са онима које се боре против уједињене
14

Дугогодишњи спор који се водио између Грчке и Бивше Југословенске Републике
Македоније (БЈРМ), око имена БЈРМ, уз међународно посредовање и велике притиске,
коначно је „решен референдумом” на који је изашло 36,91% гласача, а који се према
Уставу и закону БЈРМ не може сматрати легалним. Наиме, за улазак БЈРМ у ЕУ и
НАТО уз прихватање Преспанског споразума (међународни споразум који су
потписали министри дипломатије Републике Грчке и БЈРМ 17. јуна 2018. године на
обали Преспанског језера, према коме је БЈРМ променила име у Република Северна
Македонија), гласало је 94.18% изашлих гласача. На основу резултата нелегалног
референдума, Македонски парламент – Собрање званично је усвојио одлуку о почетку
уставних промена које су завршене 11. јануара 2019. године, те је БЈРМ и коначно
постала Северна Република Македонија.
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Европе као заједнице са европским суперидентитетом, и које су против
хомогенизације хетерогености појединих чланица ЕУ, за јачање
националних идентитета, а против заједничког европског идентитета
који ће имати наднационални карактер.
Оно што ће оптерећивати стање односа на Балкану јесте и све већа
подељеност у западном блоку. ЕУ није више јединствена. Приступање
балканских земаља ЕУ може да значи прихватање „ЕУ у више брзина”,
приступање различитим клубовима по снази и вредностима,
прихватање ЕУ са водећом улогом Немачке или са све већим утицајем
САД на ЕУ, а може чак да значи и њихов останак унедоглед у
предворју ЕУ, на путу приступања.
Снажна офанзива САД и НАТО на „Западни Балкан”, боље речено на
две преостале земље које нису чланице НАТО-а, а то су Србија и БиХ
(Република Српска), ће се наставити уз снажна условљавања и
притиске на српско руководство и у Србији и Републици Српској.
Бошњаци и Хрвати у БиХ су једногласно и здушно за улазак БиХ у
НАТО, насупрот ставовима Републике Српске. Улазак или неулазак
земаља „Западног Балкана” у НАТО не би аутоматски значио очување
или нарушавање интегритета и суверенитета тих држава.

ЗАКЉУЧАК
Западни Балкан, односно неке његове земље, биће у наредној деценији
још увек прилично удаљене од ЕУ, бар овакве каква је данас. У сваком
случају, комплетан Балкан неће у наредној деценији бити у ЕУ. Биће
нестабилан, онакав какав изгледа једино и може бити. Биће позорница
сучељавања „истока” и „запада”. И спољне и унутрашње границе
Балкана могу се мењати, али Балкан неће у целости припадати једном
истом цивилизацијском кругу. Врло су извесне корекције граница
између неких балканских држава, као и унутрашње корекције граница
појединих држава.
Геополитичке силнице над Балканом биће све јаче. Конфронтација
САД, с једне стране, и Русије и Кине, са друге, биће још израженија.
САД ће покушати бескомпромисно да потисну утицај Русије и Кине са
Балкана и из ЕУ. Дакле „Западни Балкан” ће остати и даље као споља
конструисана геополитичка творевина у којој ће се одржавати
натегнути билатерални односи западнобалканских земаља и надметања
великих сила.
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Александар Павић1

НАТО КАО ОРУЖЈЕ НОВОГ ТОТАЛИТАРИЗМА
Сажетак: Услед све већих западних притисака да се „заврши посао”
на Балкану и цео регион се интегрише, милом или силом, у НАТО,
потребно је изнова сагледати природу тог војног савеза, као део
информативне борбе против огромне финансијско-медијске премоћи
које Алијанса и њени експоненти уживају. Овај рад се бави природом
самог савеза и вредностима које заступа, показујући да су супротне
прокламованим – тј. да НАТО не само да није „промотер демократских
вредности”, већ је једини офанзивни војни савез данашњице и оружје
једне нове врсте тоталитаризма.
Кључне речи: НАТО, Србија, Русија, доминација пуног спектра,
хуманитарни интервенционизам, медијска сатанизација, Орвел,
демократске вредности, нови тоталитаризам.

УВОД
Како је у земљи попут Србије у којој је огромна већина људи против
чланства у НАТО, Северноатлантска алијанса уопште успела и успева
да се наметне нашој јавности? Како једна организација која се глобално
понаша као нова инкарнација Трећег Рајха успева да скоро неометано
пројектује имиџ некаквог добровољног ватрогасног друштва који свима
жели добро? Како практично једини офанзивни војни блок на свету већ
30 година успева да се медијски представља као перјаница оног што је
најбоље, најпрогресивније, најпожељније, малтене као светла
будућност човечанства? У исто време, сви они који се противе,
представљени су као „силе мрака и безнађа” које хоће да врате народ и
државу у нека мрачна времена, у средњи век. По том наративу, они који
су против НАТО-а су „мрачњаци”, а про-НАТО снаге су носиоци
светлости.
Мора да се призна да је то невероватан подвиг. Но, рекло би се да је
кључ у томе што је микрофон ових првих слаб, а ових других
невероватно јак, са појачалима која анти-НАТО снагама нису доступна.
Није тајна да се, када се у Београду палио парламент 5. октобра 2000.
године, палила и телевизија – био је јуриш и на парламент и на државну
телевизију, ону исту коју је НАТО 1999. године бомбардовао. Да не
1
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буде никакве сумње – у недавно објављеној публикацији Универзитета
за здружене специјалне снаге Армије САД, коју је амерички часопис
Њузвик описао као „водич за збацивање страних влада”, на чијим
задњим корицама се налази ни мање ни више него чувена „песница”
српског „Отпора”,2 петооктобарска промена власти у Србији је
недвосмислено наведена као „успешна” операција америчких Снага за
специјалне операције (Special Operations Forces – SOF), која је започела
НАТО бомбардовањем СРЈ у марту 1999. године, а завршила се у
октобру 2000. године.3 Управо та доминација пуног спектра,4 како циљ
савремене верзије тоталног рата назива амерички Пентагон, што
укључује и војни и политички и институционални и медијски простор,
структурама које су у служби НАТО-а омогућава да пуком силином и
количином
једностраних
информација,
једном
агресивном
гебелсовском пропагандом, продају причу да је црно бело, а бело црно,
и да то раде са озбиљним лицем и привидним уверењем, а да се свако
ко каже супротно представи малтене као непријатељ човечанства, без
права на адекватан одговор, било медијски или институционални. Тога
треба да буду свесни сви којима је циљ да не дозволе усисавање Србије
и српског простора у НАТО у времену које је пред нама.

АНТИ-НАТО ВЕЋИНА НЕ ГАРАНТУЈЕ УСПЕХ
Не треба да се уљуљкујемо тиме што је у Србији велика већина народа
против не само учлањења у НАТО, већ и против самог савеза.
Спроведена је анкета када је јавно стављена у погон операција промене
режима у Венецуели, управо у време када је промовисан Хуан Гваидо
као „легитимни представник венецуеланског народа” од стране САД-а,
иако није ни учествовао на претходним председничким изборима. Око
80 посто становника Венецуеле није ни чуло за тог човека непосредно
пре него што је он први пут промовисан у јавности у јануару 2019.
године.5 Исто тако, и у Србији је (бар) око 80 посто људи против НАТО
чланства.6 Али, као што видимо по притисцима којима је српска јавност
са обе стране Дрине и даље изложена, то није никаква гаранција да ће
се снаге глобалног интервенцинизма са тим помирити.

2

https://www.newsweek.com/us-guide-overthrow-government-special-forces-school-1419837
https://jsou.libguides.com/ld.php?content_id=48094050, стр. 175-178.
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Не заборавимо да је „венецуелански сценарио” био у опцији прошле,
2018. године, на делу нашег простора, у Републици Српској (која јесте
наш простор и то треба да говоримо без пардона као део нашег
сопственог информативног рата). Око акције/пројекта „Правда за
Давида”, политизацијом и злоупотребом неразјашњене смрти једног
младића, организован је покушај легитимисања наводно „правих”
представника народа на улици,7 који би, иако не представљају већину,
што је и потврђено на изборима у октобру 2018. године, уз помоћ
супериорности медијске покривености коју (про)западни медији
уживају и на домаћем и на међународном плану, били представљени
као они „истински” носиоци „демократских вредности”, „праведности”
итд., који имају малтене „морално” право да не само блокирају
институције већ и преузму власт, или бар изместе део одлучивања из
Бања Луке у Сарајево,8 што даље од „злих” демократски изабраних
власти у главном граду Српске. И вероватно би та операција промене
режима успела да држава у Републици Српској није озбиљно реаговала
– и полицијски и информативно. Неки од нас и сами смо гостовали на
медијима Републике Српске, где смо учествовали у парирању тој
оркестрираној пропаганди, која је настојала да легално и легитимно
изабрану власт у Републици Српској сатанизује као „режим” одговоран
за смрт једног младића, не нудећи, при томе, адекватне доказе за такве,
врло озбиљне оптужбе.
Зато је, између осталог, важно одржавати овакве скупове, јер онима
који су свесни ове непрекидне, споља-инспирисане агресије, не
недостаје квалитет већ квантитет којим противничка страна наступа, уз
помоћ огромних ресурса који су јој на располагању. И зато је важно
много пута и понављати ствари које би се могле чинити очигледним,
пошто то непрекидно и у много већем обиму ради и друга страна,
предвођена америчким војно-индустријским комплексом, без кога
НАТО не би ни постојао.

НЕОПХОДНОСТ СТАЛНЕ ИНФОРМАТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
Понављање је не само мајка знања него и победе у данашњем свету у
коме je, преко мас-медија и структура које их опслужују, методологија
Гебелса – да хиљаду пута поновљена лаж постаје истина – доведена до
7
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савршенства. Тако, на пример, и данас, још увек превише Срба, чак
иако не мисле да Србија треба да се учлани у НАТО, верује или бар
подсвесно сумња да су Срби, тј. српске оружане снаге, починиле ако не
геноцид, а оно „најгори послератни злочин” у Сребреници, да су
чиниле „страшне злочине” на Косову и Метохији, да су српски лидери
одговорни за почетак рата на овим просторима, и слично. Ништа од
тога није тачно, и то прави инспиратори рата врло добро знају.
Међутим, имамо обучене, професионално ангажоване људе за које су
„наши” медији перманентно отворени много више него за анти-НАТО
страну, који бестидно понављају лажи из непријатељских кухиња, без
адекватне прилике да им се одговори. Стручњаци за пропаганду врло
добро знају да временом такве дезинформације, пуким својим
квантитетом и непрекидним понављањем, улазе у неки кутак подсвести
јавности, хтела она то или не, и да тако стичу својеврстан легитимитет
који се после практично третира као засебан факат, који улази у арену
са истином скоро на равноправној основи. Зато је важно да се наша
страна и наши аргументи понављају што више пута, поготово од стране
људи који имају адекватне референце и знање. Истина је најважније
оружје које имамо, али не и само по себи довољно, ако га не третирамо
као оружје.
Дакле, неопходно је не само рећи, него више пута понављати, да је
НАТО главни носилац дестабилизације Европе у времену после
Хладног рата, односно целог евроазијског простора. И више од тога,
сведоци смо да НАТО покушава да се прошири и у Јужној Америци.
Колумбија већ има статус партнера,9 а Доналд Трамп је недавно
понудио сличан статус и Бразилу.10

НАТО ЈЕ ПРЕЖИВЕО „КРАЈ ИСТОРИЈЕ”
И НАСТАВИО СА ШИРЕЊЕМ И АГРЕСИЈОМ
Крајем 1980-их и почетком 1990-их година прошлог века, амерички
политиколог Френсис Фукујама се прославио када је изнео тезу о
„крају историје”, по којој су, наводно, главни проблеми политичког
система решени, јер је, наводно, цео свет после пада Берлинског зида
схватио да је систем западне тзв. либералне демократије и капитализма
најбољи, да више нема суштинског разлога за сукобе, јер више нема
суштинских разлика око којих треба ратовати. И чинило се да су ствари
9
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чак и кренуле у том правцу када је у јулу 1991. године распуштен
Варшавски пакт, и када се, крајем исте године, самораспустио СССР.
Бивше чланице Варшавског пакта, укључујући и Русију, биле су
спремне да пожњу тзв. дивиденду мира и да се прикључе „демократској
породици народа”. Многи су поверовали у тезу да је суштина Хладног
рата била у борби демократије против комунизма, слободе против
тоталитаризма. Међутим, пао је тоталитаризам (са наводницима или
без, како ко жели), пао је светски комунизам – али је опстао НАТО. Већ
поменуте 1991. године, пакт је бројао 16 земаља чланица (данас их је
29, а ускоро ће их, са Северном Македонијом, бити 30). Против чега су
то они хтели да се боре ако је идеолошки и војни противник поражен?
Током 1990-их година игнорисана су упозорења, не само из Русије и не
само од независних експерата него и од врло високо позиционираних
људи који су били укључени у вођење Хладног рата са западне стране,
да НАТО, ако већ и даље опстаје – а питање је зашто уопште опстаје –
сигурно не треба да се шири. Џорџ Кенан, вероватно најпознатији
послератни амерички дипломата, отац доктрине „обуздавања”
Совјетског Савеза, изјавио је следеће за Њујорк тајмс 1998 године,
када је амерички Сенат гласао да прихвати прву пост-хладноратовску
рунду проширења НАТО:
„Мислим да је то почетак новог Хладног рата. Мислим да ће Руси
постепено веома непријатељски реаговати и да ће то утицати на њихову
политику. Мислим да је то трагична грешка. Није било апсолутно
никаквог разлога за то. Нико није претио никоме. Због овог проширења
би се амерички оци оснивачи преврнули у гробу… Поготово су ме
узнемириле тврдње о Русији као земљи која једва чека да нападне
Западну Европу. Да ли ти људи не разумеју? Наши хладноратовски
спорови били су са совјетским комунистичким режимом. Сада
окрећемо леђа истим људима који су извели највећу револуцију без
крви у историји да би уклонили тај совјетски режим. А руска
демократија је исто толико напредна, ако не и напреднија, од оне у
земљама за које смо се управо обавезали да ћемо их штитити од
Русије”.11
Ако је један Кенан, који се истицао у заговарању чврстог, глобалног
супротстављања СССР-у, био против даљег ширења НАТО после краја
Хладног рата, шта нам то говори? Говори нам да намере оних који су
преузели контролу над одлучивањем на Западу нису идејно засноване,
већ војно-политички офанзивне, али камуфлиране старим
хладноратовским флоскулама. И ту су корени те савремене велике
11
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лажи, тог новог НАТО-тоталитаризма, који се, под лажним изговорима
и уз помоћ тоталног пропагандног рата, све наводно „бранећи” друге,
непрестано шири.
Да погледамо само делимичан списак кључних агресивних акција које
су водеће НАТО државе, а на првом месту САД, предузеле током
последње три деценије, после нестанка војно-идеолошког супарника
због ког је, наводно, Северноатлантски пакт и створен 1949. године, као
„противтежа совјетским армијама размештеним у централној и
источној Европи после Другог светског рата”12:
- Операције промене режима (познате): Хаити, Сомалија, СР
Југославија, Авганистан, Ирак, Сирија, Либија, Украјина, Венецуела;
- Изазивање незапамћене хуманитарне кризе и библијског прогона
хришћана путем западних војних интервенција на Блиском истоку;
- Подршка етничком чишћењу српског становништва из Хрватске и са
Косова и Метохије и потоњем његовом озакоњивању;
- Америчке операције „циљаних убистава” (targeted killing)13 на основу
„црних листа” америчке владе, мимо свих међународних и
међудржавних норми, првенствено коришћењем дронова и специјалних
јединица (познате): Пакистан, Авганистан, Сомалија, Јемен, Нигер;
- Америчке операције глобалног киднаповања, нелегалног пребацивања
у тајне затворе, мучења и неограниченог притвора осумњичених за
тероризам (extraordinary rendition)14;
- Опкољавање Русије и Кине, уз провокативне војне вежбе/ операције
„обезбеђивања слободне пловидбе” дуж њихових граница;
- Коришћење коалиције „Пет очију” (САД, В. Британија, Канада,
Аустралија, Нови Зеланд) са циљем тоталног надзора глобалних
комуникација и активности;
- Иступање из споразума о забрани анти-балистичких ракета и
нуклеарног оружја кратког и средњег домета;
- Стварање/подршка терористичким покретима (авганистански и други
муџахедини у БиХ, Ал Каида и разни њени огранци, ОВК, ИСИС, итд.);
- Једнострано америчко иступање из нуклеарног споразума са Ираном;

12

https://www.britannica.com/topic/North-Atlantic-Treaty-Organization
https://www.cfr.org/backgrounder/targeted-killings
14
https://en.wikipedia.org/wiki/Extraordinary_rendition
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- Политика (првенствено, али не искључиво америчка) арбитрарних
санкција против држава широм света, мимо Савета безбедности УН и
међународног права;
- Коришћење међународних финансијских институција (ММФ, Светска
банка, итд.) за спровођење пљачкашких приватизација, економских
уцена и контроле привреда других држава;
- Западно минирање гасовода Јужни ток и амерички притисци на
гасовод Северни ток;
- Циљано мешање у унутрашње ствари Црне Горе и Македоније,
укључујући и организацију правих и лажних преврата, ради гурања тих
држава у НАТО чланство, мимо референдума и већинске воље народа;
- Англо-амерички прогон Џулијана Асанжа и Челси Менинг;
- Лансирање опасних анти-руских кампања на основу лажних или
непостојећих доказа – нпр. наводног руског мешања у америчке (и
друге) изборе и случаја Скрипаљ;
- Лансирање све опасније анти-кинеске кампање, од циљања кинеског
високотехнолошког и других индустријских сектора до кампање
оптужби за прогон Ујгура;
- Подршка стварању црквеног раскола у Украјини;
- Обнова хладноратовске реторике и теза о „глобалном сукобу” између
„либерално-демократског” и „ауторитарних” поредака.15

САТАНИЗАЦИЈА СРБА КАО ТЕМЕЉ НОВОГ
ИНТЕРВЕНЦИОНИЗМА И ТОТАЛИТАРИЗМА
Захваљујући не само географском положају већ и дубоко укорењеној
тежњи за слободом, независношћу и суверенитетом, Срби су,
првенствено на примеру разбијања Југославије, вероватно први у свету
регистровали раскорак између реторике и стварности, између речи и
дела на прагу најављеног златног доба „краја историје”. Уместо новог
духа међународне сарадње и разумевања, били смо сведоци
једностраних потеза западних држава (скоро све чланице НАТО) са
циљем не само кршења послератног поретка и међународног права, већ
и стицања геополитичке предности под геслом одбране/ширења
демократије: од једностраног признања Словеније и Хрватске
15

https://www.washingtonpost.com/news/opinions/wp/2019/03/14/feature/the-strongmenstrike-back/?noredirect=on&utm_term=.5d354c214889
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(предвођеног Немачком, Аустријом и Ватиканом), до увођења
нечовечних санкција против остатка Југославије на основу
инсценираних „терористичких напада” и неутемељених оптужби за
„агресију” и потоње сатанизације Срба и Србије (која се сада, на основу
исте методологије, примењује и против Русије).
Навешћу само један пример, у виду личног сведочанства, деловања
победничког „демократског” Запада у пракси – који показује како је
пропаганда, баш током грађанског рата у бившој СФРЈ, заменила
истину и постала кључни инструмент ширења „западних вредности” о
којима сада толико много слушамо и које нам се представљају као сам
врх људског делања и тежњи. Неколико дана после ослобађања
Сребренице, у другој половини јула 1995. године, био сам замољен од
стране покојног принца Томислава Карађорђевића да, у његово име,
пратим двојицу британских парламентараца који су изразили жељу да
дођу на лице места, виде ствари својим очима и своја искуства пренесу
британској јавности и институцијама. Један је био из Горњег, а други из
Доњег дома британског парламента. Први је припадао старом племству
и породици, био део британског естаблишмента, потомак познатог
дипломате и бившег британског амбасадора у САД.
Прво смо отишли на Пале, где су нам Радован Караџић, Никола
Кољевић и Момчило Крајишник дали дозволу да идемо где год високи
гости желе, разговарамо с ким год треба, сликамо све што нас занима.
Тако је и било. Отишли смо прво у Сребреницу. Једна од првих ствари
коју су парламентарци уочили при уласку у град била је џамија
оштећена од гранатирања, са накривљеним минаретом. Њу су,
очекивано, више пута фотографисали. Међутим, када смо пришли
ближе, могло се видети да су на њеним зидовима исписани графити, на
арапском – зеленим словима – и на латиници, на којима између осталог
пише „Алаху екбер”. Унутра, у самој џамији, био је прави мали ратни
штаб, са ратним мапама и постерима постројених муџахедина. То су
парламентарци такође сликали и већ се тад видело да су збуњени, јер су
претходно чули много прича о томе шта су Срби све, наводно, радили и
како су једну, наводно, незаштићену, демилитаризовану зону под
заштитом УН брутално прегазили. Затим смо отишли у Братунац, како
би гости видели гробље и свеже хумке војника Војске Републике
Српске погинулих у борбама око Сребренице, као још један доказ да је
на том подручју и те како било борби са добро наоружаном силом.
После обиласка отишли смо на Јахорину на вечеру. Гости су претходно
дали изјаве за своје медије и поднели рапорт о томе шта су видели.
Међутим, усред вечере стигао је позив из Лондона и речено им је да не
смеју више нигде да јавно износе оно што су видели, већ да треба да
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држе језик за зубима. Посланик из Дома лордова је пребледео.
Вероватно му се први пут тако нешто десило, да буде цензурисан од
стране власти сопствене државе.
На том малом примеру видело се у шта се претворила „слобода
штампе” на Западу после „победе над тоталитаризмом”. Није било
битно пренети шта се видело на лицу места, већ обезбедити апсолутну
контролу над информацијама, како би се потом успоставила и чврста
контрола над наративом. А за потребе западног „демократског”
наратива – Срби су морали бити приказани и трајно етикетирани као
геноцидни злочинци и агресори на сопственој земљи. НАТО је преузео
ту контролу над наративом и користио га да оправда бомбардовање
положаја Војске Републике Српске и, четири године касније, агресију
против СРЈ. Да би се успоставила доминација пуног спектра, да би се
створили услови за што стабилнију војно-политичку окупацију, било је
неопходно лансирати и строго контролисати кампању пропагандних
лажи. Касније ће пропагандне лажи коришћене у рату против Срба
наћи своју глобалну примену. Уграђене су у темеље нове доктрине
западног интервенционизма, под називом „одговорност за заштиту”
(Responsibility to protect – R2P),16 која је чисто прагматичне, офанзивне
и агресивне западне војно-политичке акције широм света требало да
увије у обланду „хуманости” и потребе за „заштитом невиног
становништва” од разних „злих актера” – заправо политичких
противника главних западних држава.
Та нова комбинација војно-политичке, а све више и духовне агресије и
коришћења моћне глобалне медијске машинерије за производњу
наратива који треба да је оправдају, лежи у темељима новог
тоталитаризма, чији је НАТО главни војно-политички носилац. Ту
лежи и одговор на питање са почетка излагања – како НАТО успева да
се и даље лажно представља нашој јавности. Међутим, осим погубних
последица по остатак света, последице истинског деловања НАТО-а,
односно снага које стоје иза њега, све се више осећају и на домаћем
терену главних чланица Алијансе. Сведоци смо убрзаног
(само)урушавања уставног и демократског поретка у самим САД. То
убрзање је почело још пре скоро две деценије, муњевитим доношењем
тзв. Патриотског акта у данима после још увек непотпуно разјашњеног
терористичког напада на Светски трговински центар 11. септембра
2001. године, а доживљава кулминацију управо данас, током
председничког мандата Доналда Трампа, против кога се користе
суштински исте методе медијске сатанизације какве су се користиле
16
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против Срба и Србије, потом против Русије, а сада све више и против
Кине. Буквално се покушавају поништити резултати америчких избора,
победа јединог кандидата који је отворено износио критичке ставове
против НАТО-а и сумње у његову даљу сврсисходност,17 баш као што
се скоро три године покушавају поништити резултати референдума о
Брегзиту у Великој Британији. Ако се, на тај начин, све огољеније гази
демократија у државама-перјаницама Алијансе, шта онда могу да
очекују други? И каквој будућности могу да се надају грађани НАТО
држава са краћим демократским традицијама и слабијим
институцијама? Одговор који се намеће је – све само не демократској (у
уобичајено прихваћеном смислу те речи) и слободној.

ЗАКЉУЧАК
Ако посматрамо НАТО широм отворених очију, без улепшавања и
медијско-маркетиншких флоскула, можемо да закључимо да имамо
посла са једном опасном организацијом, заправо најопаснијом
организацијом данашњице, јединим офанзивним војним савезом на
свету који је све друго само не оно за шта се представља. Треба
напоменути и то да, иако су САД водећа сила НАТО-а и главни
покретач његовог интервенционизма, тој држави-империји је НАТО
био неопходан као покриће за агресију. У улози „коалиције водећих
западних демократија” и „промотера демократских вредности,”18 НАТО
је одлично послужио као смоквин лист за империјалну агресију војноиндустријског комплекса једине светске „хиперсиле”,19 иза чијег
историјско-државног легитимитета се, опет, крије један крајње
недемократски ентитет који се сада најчешће популарно назива „дубока
држава”.20
И тако смо, наизглед парадоксално, дошли до тога да, суочени са
деловањем „носилаца демократије и либералних вредности”, све више
посежемо за Орвелом, а посебно реченицом из његовог чувеног романа
1984, да „у време свеопште лажи рећи истину представља
револуционарни чин”. Осим учвршћивања институција државе и
одбране, изрицање истине је постало чин од врхунске важности у време
растућег тоталитаризма чији је НАТО веома важан носилац. Зато је
17
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важно говорити о његовој правој природи на оваквом и сличним
скуповима, водити дебату о томе где год је то могуће, називати ствари
правим именима.
За крај, погрешно је помислити да су Срби против НАТО-а само зато
што нас је та војна алијанса нелегално напала, убијала нам народ и
узроковала огромну материјалну и здравствену штету чије последице
осећамо и дан-данас. Чини се да смо против НАТО-а у огромној већини
и због тога што у понашању тог војног савеза видимо много сличности
са понашањем сила Осовине уочи Другог светског рата, као и због
самих вредности које он заступа – сасвим супротних од оних које
прокламује. НАТО је данас главни носилац глобалног милитаризма и
политичког тоталитаризма и то је оно што би га највероватније чинило
већински неприхватљивим Србима и Србији чак и да није било НАТО
агресије 1999. године.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Irwin, Will, Support to Resistance: Strategic Purpose and Effectiveness, Joint Special Operations University, MacDill AFB, Florida,
2019, https://jsou.libguides.com/ld.php?content_id=48094050
2. https://www.reuters.com/article/us-usa-brazil-nato/trump-saysstrongly-considering-nato-membership-for-brazil-idUSKCN1R024O
3. https://www.globalresearch.ca/the-pentagons-strategy-for-worlddomination-full-spectrum-dominance-from-asia-to-africa/5397514
4. https://www.conelmazodando.com.ve/oposicion-sin-liderazgo-81de-los-venezolanos-no-sabe-quien-es-juan-guaido-encuesta
5. https://www.euractiv.rs/srbija-i-eu/13636-protiv-lanstva-u-nato-8od-10-graana-srbije
6. https://novi.ba/clanak/200866/anketa-kada-bi-se-davor-dragicevickandidovao-za-predsjednika-rs-da-li-biste-mu-dali-glas
7. https://www.frontal.rs/davor-dragicevic-zagovara-prenosnadleznosti-sa-srpske-na-bih/
8. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_143936.htm
9. https://www.reuters.com/article/us-usa-brazil-nato/trump-saysstrongly-considering-nato-membership-for-brazil-idUSKCN1R024O
10. https://www.nytimes.com/1998/05/02/opinion/foreign-affairs-nowa-word-from-x.html

149

11. https://www.britannica.com/topic/North-Atlantic-TreatyOrganization
12. https://www.cfr.org/backgrounder/targeted-killings
13. https://en.wikipedia.org/wiki/Extraordinary_rendition
14. https://www.washingtonpost.com/news/opinions/wp/2019/03/14/feat
ure/the-strongmen-strikeback/?noredirect=on&utm_term=.5d354c214889
15. https://stanjestvari.com/2015/07/10/александар-павићрaскринкaвaње-прoјектa/
16. http://www.politika.rs/scc/clanak/420469/Tramp-razmislja-opovlacenju-SAD-iz-NATO
17. https://www.nato.int/nato-welcome/index.html
18. https://www.washingtonpost.com/news/posteverything/wp/2017/08/
09/the-perks-of-being-a-hyperpower/
19. https://www.judicialwatch.org/wp-content/uploads/2017/09/JWSpecial-Report-Deep-State-2017.pdf

150

SUMMARY

GEOSTATEGIC SIGNIFICANCE OF THE BALKANS
FOR NATO
Mitar Kovač
Summary: The Balkans is a space of unpredictability, historical suffering of
the people and the enormous interest of the great powers. It represents a
symbol of great troubles of the people, developmental backwardness and
rapid shifts in major historical events and two world wars in the 20th century.
Turbulent history of the Balkans is marked by numerous wars which are
mostly inspired and supported from the outside. Due to frequent wars and
conflict, the famous saying that the Balkans is a “powder keg” remained. In
the contemporary geopolitical architecture of Europe, the Balkans has a great
strategic significance. Throughout history, all the empires sought to fully
control the Balkans. This is what the NATO does today, trying to suppress
Russia's and China's presence, in any sense, from politics, economy, energy,
finance, security and military cooperation. The time before us is a time of
great security dilemmas and challenges for the security of the Balkan
peoples and states. Leading states of the West, above all the United States,
Great Britain, France and Germany, each from the aspect of their national
interests, seek to survive in the Balkans and to put under their influence, as
much as possible, the national and political elite governing the Balkan states.
In addition to doing so through bilateral relations, they openly do this also
through various models of Euro-Atlantic integration. Under the cover of
these integrations, the EU and NATO prevent the cooperation of the Balkan
states with other major countries of the world, primarily with Russia and
China. Simply put, these countries are detainees of interests of, primarily, the
United States and leading NATO and EU countries. The Balkans was and
remains at the centre of NATO's attention.
Key words: geostrategic significance, Balkans, NATO.

151

WHY DO WE NEED NATO AND WHY NATO NEEDS US?
Nenad Kecmanović
Summary: The paper summarizes and analyzes the reasons why the
Republic of Srpska should not join NATO, and for each of these reasons
adequate argumentation has been given. At the same time, the interests of
NATO which seeks to integrate all the countries of the Western Balkans,
including Bosnia and Herzegovina, as well as the Republic of Serbia, into
their membership, are pointed out. The paper is focused on the specific
position of the Republic of Srpska within Bosnia and Herzegovina, its
military neutrality and relations with the Republic of Serbia.
Key words: Republic of Srpska, NATO membership, Republic of Serbia,
Western Balkans.

ADMISSION OF MONTENEGRO TO NATO
AGAINST THE WILL OF PEOPLE
Radomir Milašinović
Summary: The paper is the author`s personal view on developments that
have been initiated and conditioned by the United States in the so called
Western Balkans, with a focus on Montenegro. The subject matter is very
complex and far-reaching and deserves a multidisciplinary scientific research. The example of the admission of Montenegro to NATO against the
will of 85% of its citizens, who, according to the most relevant authorities’
representatives, were opposed to such a decision, is nonsense in recent history. Parallel processes aimed at changing the system of values, historical past,
education, tradition, cultural achievements etc. will have far-reaching consequences in reshaping awareness and practice in Montenegro and, no doughty, also in the region. Connections between external and internal factors in
the realization of the project are obvious.
Key words: NATO, Montenegro, security, people`s will, democratic rights.
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MACEDONIA AS A VICTIM OF NATO PRESSURES
Dragan Petrović
Summary: In 2001, peace was achieved in Macedonia by the Ohrid Agreement, and basic parameters for the functioning of this state were established.
By forming a government by Zaev and Albanian parties, an agreement was
reached that, in part, puts into question the former constitutionally regulated
order in Macedonia. After the agreement reached with Greece on the change
of the country's name to the Republic of North Macedonia, at the beginning
of February 2019, an agreement was signed on the accession of the Republic
of North Macedonia to NATO. Many internal contradictions remained despite the fact that the country is likely to become a NATO member.
Key words: Macedonia, Republic of North Macedonia, NATO, joining the
Alliance, internal contradictions.

SERBS AND NATO
Siniša Borović
Summary: NATO, consisting of developed western countries headed by the
United States, is the only military alliance in the world intended to spread
the influence by means of armed force to areas beyond their borders in order
to master their natural resources and space. When we analyze who can endanger security of the Republic of Serbia and who do we need to protect
ourselves from, then it is in both cases NATO or some of its members. If this
happens, NATO will not protect us as it did not protect the interest of Greece
in the dispute with Turkey over Cyprus. NATO is always on the side of its
more important member. Since its establishment, NATO has been intended
against someone, and it has remained so. Since its establishment until this
year, NATO members have conducted 317 operations worldwide. NATO
functions as a force outside the law, constitution and legal norms. In the
NATO aggressions neither the national constitutions of the member states
nor constitutions of the attacked countries nor the international legal norms
and the UN Organization were respected. NATO wars are devastating, primarily causing enormous material, cultural and ecological damage to the
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attacked nation. Killing the innocent civilian population and children they
declare as a collateral damage, because for them the human being is not sacred, so they don`t save it. NATO fights from a distance using superior technology, always against incomparably weaker opponents, but no one has ever
charged it for crimes and excessive use of force. Wherever NATO fought, it
left a waste and chaos: Afghanistan, SFR Yugoslavia, Serbia, Libya, Iraq,
Syria, etc. Technical and technological development of the US and Western
countries dictates the need for accelerated production, and it is conditioned
by accelerated consumption. Accelerated consumption is greatest in warfare.
Capital interests that go beyond the interests of human society will always
seek to create such an environment. When NATO withdraws from Afghanistan and Iraq, it is likely to move on Yemen, or Iran or North Korea or Venezuela or to another nation to justify the meaning of its existence to its order
providers. By the brutal aggression against the Serb people, in all ethnic
areas where they live for centuries as a sovereign or as a constituent nation
of neighboring states, NATO realizes its geo-strategic interests in the Balkans. NATO has helped Shqiptar secessionists and the KLA terrorists to
jointly temporarily occupy the southern Serbian province of Kosovo and
Metohija and to establish a para-state entity. Serbian officials are required to
“accept reality” and sign a legally binding agreement on the recognition of
the so-called “state of Kosovo” and to enable it to become a member of international organizations. The basis and framework for resolving the problems of Kosovo is the Constitution of the Republic of Serbia and UN SC
Resolution 1244. In the paper, based on scientific methods, a possible strategy for talks on the status of Kosovo and Metohija is presented.
Key words: NATO, Republic of Serbia, Kosovo, constitution, international
law, alternatives, criteria, CIA, BND, strategy.

NATO's ATTITTUDE TOWARDS MILITARY NEUTRALITY
OF THE REPUBLIC OF SERBIA
Božidar Forca
Summary: NATO committed aggression against FR Yugoslavia in 1999.
Since that time, the Alliance has expanded from 19 to 29 member states, and
FR Yugoslavia has dissolved into two states – Serbia and Montenegro and
one territory under the UN protectorate – Kosovo (and Metohija), which
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pretends to become an independent state. In 2007, the Republic of Serbia
proclaimed military neutrality, primarily due to the role of NATO in aggression against the FRY, while the Alliance managed to attract in its membership all countries from the region, except Bosnia and Herzegovina. This
paper is an attempt of an intersubjective assessment of the present and an
assessment of NATO's future attitude towards military neutrality of the Republic of Serbia. The main hypothesis from which this paper was developed
is: The current undefined attitude towards Serbia's military neutrality, which
declaratively advocates NATO, will, in perspective, depend on the global
relations between the great powers, on one hand, and relations between Russia and Serbia, on the other.
Key words: NATO, strategic concept, Republic of Serbia, military neutrality.

NATO IN THE BALKANS IS NOT A SECURITY GUARANTEE
Stanko Nišić
Summary: Proactive actions of the West towards the East taken with the aim
of controlling energy resources and securing routes of their exploitation are
primary task of the NATO in the Balkans as well. To this end, NATO has
trained its new role by helping in expelling Serbs from the Republic of
Srpska Krajina, providing air support to Izetbegovic's army in Bosnia and
Herzegovina during the civil war in that area, through an air-missile aggression against FR Yugoslavia, and by providing logistical support for the establishing and training of the “Kosovo Armed Force”. The Balkans, as well
as the former socialist countries of Eastern Europe, is a route for NATO
military forces on the “line of fire” toward Russia. That is why NATO bases
in all countries on this line, even in the Balkans, are equipped with the modern technological facilities. Divisions among the peoples in the Balkans were
caused, in the first place, by roles of the conquerors of the Balkans. They
are, at the same time, divisions between the East and the West, so that this
line of division is not only military and economic, but also cultural and civilization and it is the most explicit on the religious plane. In the last 50 years,
this division was dominantly ideological. As soon as the reasons for such a
division disappeared, those old reasons – cultural in their nature, were
among the Balkan peoples again on the surface. In the past, the peoples of
Bosnia and Herzegovina were chained into “historical borders” by force,
firstly Ottoman, then Austro-Hungarian and Germanic, and ultimately com-

155

munist. That is why today they feel violence when they are caught in the
frame of Bosnia and Herzegovina, because Bosnia has never been a unique
cultural entity as can be seen from differences present also in the national
tradition that is the best indicator of a national being. Cultural and religious
(and not democratic) differences are also causes of conflicts between Serbs
and Albanians in Kosovo and Metohija. Accordingly, there also, these differences cannot be reconciled by military means. Ethnic and religious conflicts of the peoples and crimes committed in the Balkans in the process of
demolition of Yugoslavia as an obstacle to rapid achievement of the US
planetary goals are for the US only collateral damage. In the West's move to
the East, NATO's main task is to use, as fast as possible, the West's victory
in the Cold War and, at that, “shake with the stick those fruit trees” that are
not ripe enough to join them. It has also been evident on this occasion that
the Serbian people remained the strongest walnut in the Balkans for all powers coming from outside, and therefore, besides the economic ones, military
“sticks” are also applied to it. This rush comes from the fact that the United
States is fully aware that their economic and military superiority in the world
will not last forever, especially having in mind effective strengthening of
China, Russia, India and other countries. That is why they are taking steps to
spread NATO, as deep as possible, as a threatening force to parts of the
Eastern European and Balkan countries in order to endanger Russia's “soft
belly” with the goal of gaining Siberian energy resources. NATO does not
bring security to the Balkans, but it takes it up, as well as the Eastern European countries, in order to provide a solid base for its move towards Russia.
Key words: NATO, Balkan security, Americanism, globalism, break-up of
Yugoslavia and Serbia, Kosmet, Serbian Orthodox Church.

BALKAN AND NATO – HISTORICAL AND GEOPOLITICAL
CONTEXT
Vinko Pandurević
Summary: On the complexity of relations between the Balkan states and the
presence of strong interests of the great powers, in addition to historical,
civilization, geographical, political and security processes, geopolitical factors have an increasing influence. The main topic of this paper is a concise
analysis of historical and geopolitical determinants of the Balkans, reciprocity of Europeanization and Balkanization processes, current relations between
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the Balkan states as well as the analysis of the role of NATO and leading
world powers and their relations and interests in the Balkans. In the paper an
effort has been made to indicate, indirectly, the direction which the Balkans
will follow, in particular the Western Balkans, in regard to (non)accession of
all Balkan countries to NATO.
Key words: Balkans, Western Balkans, NATO, USA, Russia, China, geopolitics, Europeanization, Balkanization.

NATO AS A WEAPON OF NEW TOTALITARISM
Alesandar Pavić
Summary: Due to the growing Western pressures aimed at „finishing the
job“ in the Balkans and the integration of the whole region, willingly or unwillingly, in NATO, it is necessary to re-examine the nature of this military
alliance, as a part of the information fight against huge financial and media
supremacy that the Alliance and its exponents enjoy. This paper deals with
the nature of the Alliance itself and values which it stands for, showing that
they are opposed to those proclaimed – i.e. that NATO is not a “promoter of
democratic values” but instead, it is the only offensive military alliance today and a weapon of a new kind of totalitarism.
Key words: NATO, Serbia, Russia, full spectrum dominance, humanitarian
interventionism, media satanization, Orwell, democratic values, new totalitarism.
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РЕЗЮМЕ

ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
БАЛКАНАХ ДЛЯ НАТО
Митар Ковач
Вкратце: Балканы представляют пространство непредусмотеренности,
исторического страдания народа с огромным интересом великих
держав. Представляют символ и больших бед народа, отсталости в
развитии и наглых поворотах в крупнейших исторических событиях и
тоже представляют двух мировых воин в 20 веке. Резкая история на
Балканах отмечена многочисленными войнами, которы в принципе
вдохновлены и поддерживаны извне. Из-за частых войн и
столкновений осталась известная поговорка, что Балканы сидят на
„пороховой бочке“. Балканы в современной геополитической
архитектуре Европы имеют очень большое политическое значение. Все
империи через историю были сосредоточены полносью господствовать
Балканам. Сегодня это делает и НАТО, попробуя вытеснить русское и
китайское присутствие, начиная с политики, экономии, энергетики,
финансов, безопасности и военного сотрудничества. Время перед
нами, это время больших безопасных дилемм и подозрений для
безопасности балканских народов и государств. Ведущие государства
Запада, прежде всего США, Великобритания, Франция и Германия,
каждая со своими национальными интересами настаивают
просуществовать на Балканах с целью побольше поставить под свое
влияние национальные и политические элиты, господствующие
государствами на Балканах. Кроме того, это делают посредством
двусторонних отношений и это полным голосом осуществляют через
различные модели евроатлантических неприкосновенностьей. Неясно
под видом данных неприкосновенностьях, ЕС и НАТО помешают
сотрудничество Балканах с другими большими государствами мира,
прежде всего с Россией и Китаем. Те государства, проще говоря,
считаются заключенными интересов преимущественно США и
ведующих государств НАТО и ЕС. Балканы были и остались вцентре
внимания НАТО.
Ключевые слова: геостратегическое значение, Балканы, НАТО.
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ПОЧЕМУ НАМ НАТО И ЧТО МЫ В НАТО ?
Ненад Кецманович
Вкратце: В тексте установлены и анализираны причины из-за
которых Республика Сербска не должна присоединяться к НАТО, а для
каждой причины существуют ответственые аргументы. Одновременно
показаны и интересы НАТО, который хочет все государства западных
Балканах, включая и Боснию и Герцеговину вместе с Республикой
Сербией включить в свое членство. Центр работы занимает
специфичную позицию Республики Сербской в рамках БиХ, ее военной
нейтральности в отношениях с Республикой Сербией.
Ключевые слова: Республика Сербска, членство в НАТО, Республика
Сербия, Западные Балканы.

ПРИЕМ ЧЕРНОГОРИИВ НАТО ПРОТИВОПОЛОЖНО
ВОЛЕ НАРОДА
Радомир Милашинович
Вкратце: Текст представляет авторов взгляд насобытия, происходящие
и обусловленные со стороны Соединенных Штатах Америки на
территории, т.н. западных Балканах со средоточием на Черногорию.
Речь идет о очень сложной и многозначительной проблематике,
заслуживающей мультидисциплинарное научное исследование. Пример
приема Черногории в НАТО противоположно воле 85% его граждан,
которые по показателям ответственной власти этому воспротивились,
то представляет изъятие в новейшей истории. Параллельные процесы
рассчитаны на изменение система ценности, исторического прошлого,
образования, традиции, культурных достижений, это будет иметь
многозначительние последствия в приданию формы сознания и
практики в Черногории, а также и в регионе. Видна связь внешнего и
внутреннего фактора в реализации данного проекта и она очевидна.
Ключевые слова: НАТО, Черногория, безопасность, воля народа,
демократические права.
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МАКЕДОНИЯ КАК ЖЕРТВА ДАВЛЕНИЙ СО
СТОРОНЫ НАТО
Драган Петрович
Вкратце: В Македонии по Охридскому договору из 2001 года
достигнут
мир
и
утверждены
основные
параметры
о
функционировании
данного
государства.Сформированием
правительства со стороны Заева и албанских партий достигнуто
соглашение, которое одной своей части приводит к вопросу тогдашний
конституционный порядок в Македонии. После достигнутого
соглашения с Грецией о изменении названия страны в Республика
Северная Македония, в начале февраля 2019 года подписаное
соглашение о вступлении Республики Северной Македонии в НАТО.
Остались многие противоречия из-за того факта, что страна вероятно
станет членом НАТО.
Клчевые слова: Македония, Республика Северная Македония, НАТО,
присоединение к Альансу, внутренние противоречия.

СЕРБЫ И НАТО
Синиша Борович
Вкратце: НАТО составлен из развитых западных стран во главе с
США, представляет единственную военную силу, предназначену для
расширения влияния оружейной силой на территориях вне их границ,
как бы овладели природными ресурсами и пространством. Когда
анализируем кто может поставить под угрозу безопасность Республики
Сербии и от кого нам нужно защищать, то тогда в обоих случаях НАТО и их участники. Если это случится НАТО нас не защитит, как и
не защищал интерс Греции в конфликте с Турцией в случае Кипра.
НАТО всегда зашищает интересы его самого важного члена. Пока
сформирован НАТО определен против кого–то,и таким остался. От
своего основания до нынешнего года НАТО члены исполнили 317
операций вокруг мира. НАТО функционирует как сила вне закона,
конституции и правовых норм. В НАТО агрессиях не уважены ни
национальные конституции стран-членов, ни конституции атакуемых
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стран, ни международные правовые нормы, ни органицация ОН. НАТО
войны разрушительного характера с преимущественным нанесением
огромного материального, культурного и экологического вреда к
атакуемому народу. Уничтожение невинного штатского населения и
детей провозглашают второстепенным вредом, потому, что человек за
них не святыня и не щадят его. НАТО воюет с дистанции супер
технологии и это всегда против несравнимо слабого противника, и
никто ему не судит за преступление и чрезмерное употребление силы.
Везде, где НАТО воевал оставлял всегда пустоту и неразбериху: Афган,
СР Югославия, Ливия, Ирак, Сирия, итп. Техническо-технологическое
развитие США и западных стран диктует потребление форсированного
производства, а она обусловлена
скоростным потреблением.
Форсировано производство присутно всегда больше в военных
столкновениях. Всегда превышен интерес капитала над интересом
гумманого общества. Когда НАТО окончит с Авганистаном и Ираком
вероятно поедет на Иемен или Иран или Северную Корею или
Венесуелу, или поедет на другой народ, как бы оправдал смысл своего
существования у своих доверителей. Резкой агрессией на сербский
народ и все этнические пространства, где он веками живет, как
независимый, или как конститутивный народ соседних государств,
НАТО выполняет свои геостратегические интересы на Балканах. НАТО
помог шиптарской части т.н. сецесионистамипри отделении и
террористической ОВК, как бы совместно временно оккупировали
южный сербский автономный край КиМ /Косово и Метохия/ и
установили параллельное государство. От сербских официальных лиц
востребуется, как бы „согласились с реальностью“ и подписали
прававой обязательный договор о признании т.н. государства Косово и
дать возможность прикосновению к международным организациям.
Фундамент и основание для решения проблема КиМ представляет
Конституция Республики Сербии и Резолюция 1244 СБ ОН. В тексте
обоснована возможная стратегия на научных методах, показана
возможность стратегий для разговора о статусе КиМ.
Ключевые слова: НАТО, Республика Сербия, КиМ, конституция,
международное право, альтернативы, критерии, ЦИА, БНД,
стратегия.
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ОТНОШЕНИЕ НАТО К ВОЕННОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ СЕРБИИ
Божидар Форца
Вкратце: НАТО выполнил агрессию на СР Югославию в 1999 году. С
этого времени до сегодняшнего дня у Альянса было 19, а потом
рассширялсяна 29 государств своих участников, а СР Югославия
распалась на два государства – Сербию и Черногорию и одну
территорию под покровительством ОН – Косово /и Метохия/, которая
претендует стать независимым государством. Республика Сербия в
2007 г. провозгласила военную нейтральность,преимущественно из-за
роли НАТО в агрессии на СРЮ, пока Альянс успел привлечь все
государства вокруг стать своим участникам, кроме Боснии и
Герцеговины. Данный текст представляет попытку интерсубъективной
оценки настоящей и будущей оценки отношений НАТО к военной
нейтральности Республики Сербии. Главное предположение с чего
началось в выполнении данного текста: Сегодняшнняя неопределенная
позиция к военной нейтральности Республики Сербии, которая
формально отвлекает внимание разговором НАТО, в будущем та
позиция зависит от глобального отношения великих сил, с одной, и
отношения России и Сербии, с другой стороны.
Ключевые слова: НАТО, стратегический конспект, Республика
Сербия, военная нейтральность.

НАТО НА БАЛКАНАХ НЕ ГАРАНЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Станко Нишич
Вкратце: Певоначальная задача НАТО есть отъезд Запада на Восток и
на Балканах с целью овладения потоков энергии и обеспечение дорог с
их эксплуатацией. С такой целью НАТО тренировал свою новую роль,
помoг изгнание сербов из Республики Сербской Краины, дал
воздушную подержку Изетбеговичевой войско в Боснии и Герцеговины
во время гражданской войны, подержал авио-ракетную агрессию на СР
Югославию, дал логистическую подержку к
формированию и
обучению „Войска Косово“. И Балканы, как и бывшие
социалистические страны восточной Европы представляют трассу
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военной силы НАТО на „линии огня“ к России. Потому и НАТО базы
присутны во всех странах данной линии, а так же и на Балканах
современно технологически оборудованы. Разделения между народами
на Балканах имели причину, в первом ряду в разными ролями
покорителей на Балканах. Прежние разделения одновременно и
разделения между Востоком и Западом, так данная линия разделения не
только военная и экономическая, но и культурно-цивилизованная,
очень выражена на религиозном плане. Только за последних 50 лет
данное разделение было доминирующее в идеологическом смысле. Как
только появились причины такого разделения, между народами
Балканах опять выплили старые причины – культурного характера.
Народы в БиХ в прошлом были заколдованы в „исторических рамках“
силой, сперва османской, потом австровенгерской и германской и на
концу коммунистической. Потому, они сегодня чувствуют насилие,
когда их гоняют в рамки БиХ, потому, что Босния никогда не была
единственная культурная цельность, что видно в различиях и в
народной традиции, что очевидный показатель народного существа.
Культурные и религиозные (а не демократические) различия тоже
причина и столкновения сербов и альбанцев на Косово и Метохии.
Значит эти различия и там не могут примиритсья военными
средствами. Этнические и религиозные столкновения народа и
преступления выполнены на Балканах в процессе развала Югославии,
а так же и препятствия к быстрому осуществлению американских
планетарных целей для США представляют только второстепенный
убыток. В процессе выезда Запада на Восток, главная задача НАТО
побыстрее использовать победу Запада в холодной войне, и потом
„палкой встряхнуть те фрукты“которые достаточно не вызрели с
целью ихприсоединить им. На данный момент показалось, что
сербский народ остался самым твердым орехом на Балканах за все
внебалканые насильники и поэтому возле экономических к нему
применяются и военные „палки“. Данная поспешность приходит
оттуда, что США очень сознательны, что их экономическое и военное
превосходство в мире не будет вечно сохранено, особенно что уже
реальноукрепляются силы стран Китая, России, Индии и др.
государств. Потому они и принимают меры расширения НАТО, как
угрожающей силы в глубину на территорию восточноевропейских и
балканских стран, как бы поставили под угрозу „мягкий живот“
России, с целью добраться сибирьских энергетических ресурсов. НАТО
не приносит безопасность на Балканы но обеспечит его, как и
восточноевропейские страны с целью себе обеспечить крепкое
основание к выезду к России.
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БАЛКАНЫ И НАТО – ИСТОРИЧЕСКИЙ И
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
Винко Пандуревич
Вкратце: На усложненность отношений между государствами
Балкана, сильное присутствие великих сил, исторические,
цивилизационные, географические, политические и безопасные
процессы, очень сильное влияние проявляют геополитические факты.
Основная тема данного текста представляет сюжетный анализ
исторических и геополитических пунктов назначения Балканах,
взаимности процессов европеизации и балканизации, текущего
состояния отношений между балканскими государствами, а так же и
анализ роли НАТО и ведущих мировых сил и их отношений и интереса
на террирории Балканах. В тексте косвенным путем показано
намерение по котором движутся Балканы, особенно Западны Балканы,
когда идет речь о (не) присоединению всех стран Балканах к НАТО.
Ключевые слова: Балканы, Западны Балканы, НАТО, США, Россия,
Китай, геополитика, европеизация, балканизация.

НАТО КАК ОРУЖИЕ НОВОГО ТОТАЛИТАРИЗМА
Александар Павич
Вкратце: Из-за больших западных давлений нужно „окончить дело“ на
Балканах и интегрировать весь регион в НАТО стоит мирно или силой,
необходимо сначала рассматрывать природу данного военного союза,
как часть информативной борбы против огромного финансового
мультимедиа и его преимущества, которым Альянс и его экспоненты
наслаждаются. Данный текст занимается природой самого союза и
заступающим ценностьям и так показывает, что они в сопротивлении с
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провозглашенным – т.е. НАТО показал, что он не „представитель
демократических ценностей“, а единственный наступательный военный
союз современности и оружие одного нового вида тоталитаризма.
Ключевые слова: НАТО, Сербия, Россия, преобладение полного
спектра,
гумманитарный
интервенционизамизм,
вражда
мультимедиа,
Орвел,
демократические
ценности,
новый
тоталитаризм.
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