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РА ДИ О ГРА ФИ ЈА НО ВЕ НЕ МАЧ КЕ  
ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КЕ ДОК ТРИ НЕ 

(„Новамоћ.Новаодговорност“Елементинемачке
спољнеибезбедноснеполитикезасветкојисемења)**

Са же так

Овај рад настоји да радиографски анализује међуна
родно изузетно значајно и индикативно сложено виђење
немачке будућности, обухваћено у петцелина немачке но
вегеополитике:jачањутрансатлантскесарадње,односима
Немачкеимеђународногпоретка,односимаНемачкаиЕвро
пе,немачкимстратегијскимодносимаиулозиНемачкеуме
ђународнојбезбедности.

Немачка држава окупила је 2013. године 52 угледна
стручњакаумултидисциплинарнитимкојије,увишемесеч
номинтензивномраду,сачинио„елементe немачке спољнеи
безбедноснеполитикезасветкојисемења.“Резултатјепе
десетакстраницавиђењаНемачкеисветауДвадесетими
ТридесетимгодинамаХХIстолећа.Прецизније,мислимона
дајџестирану верзију доступнумеђународној стручној јав
ности,докдетаљну верзијумогу, наравно,дачитају само
припадницинемачкеруководећеноменклатуре.

Сам почетак колективног промишљања немачке бу
дућности неодољиво подсећа на пословичну и „булдожер
ску“ вековну самувереностнемачких стратега, управљача
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игеополитолога:“Немачканикаданијебилатоликопроспе
ритетна,безбеднаислободнакаоданас.Но,моћиутицај
повлачезасобомодговорност.Тотакођезначидаонамора
дапреузмеиновеодговорности.”

Очитојеофанзивностратегијскорасположењеиат
мосферауредовиманемачкеполитичкекласе,штопровеја
вау„Новојмоћи,новојодговорности“.Немачкадржаваза
себејединочврстоместоуклубунајзначајнијихиекономско
ивојнонајјачихдржавасветауХХIисвињиховимакропо
литичкоекономсковојниплановистреметомциљу.

Ониовимдокументомдефинитивнопоказујудасуде
ценијењиховогсуспрезањанасветскојсцени,прошле.Иза
истасвевишеналикујуновојваријантистарогснаоNeuеs
Deutschland.
Кључнеречи:Атлантскисавез,трансатлантскасарадња,

међународни поредак, Европска унија, међуна
роднабезбедност,новостратегијскоокруже
ње,транснационална европска мултиразинска
демократија.

На овом пр во ра зред но зна чај ном стра те гиј ском про јек-
ту не мач ке по ли ти ке сто је пот пи си 52. не мач ка струч ња ка 
за спољ ну по ли ти ку, чла но ва пар ла мен та, углед них но ви на-
ра. Уоч љи во је зна чај но број но при су ство и чла но ва не ко ли-
ко во де ћих не мач ких тинктанк ин сти ту та, ме ђу ко ји ма и 
Не мач ког Мар ша ло вог Фон да САД.1 Аутор ове стра те гиј ске 
ра ди о гра фиј ске про јек ци је бу ду ће не мач ке ге о по ли ти ке и 
кон цеп ци је спољ не по ли ти ке твр ди ка ко је реч о кон цеп ту са 
да ле ко се жним по сле ди ца ма по са му Не мач ку, Eвропу, НА ТО 
и свет. 2

На пе де се так стра ни ца јав но сти до ступ них по ну ђе них 
не мач ких ви ђе ња бу ду ћег све та и офи ци ја ли зо ва ња Не мач ке 
као не за о би ла зног фак то ра све та у 21. сто ле ћу, ко лек тив ни 
аутор је про је кат раш чла нио на пет те ма: 1. Ја ча ју ћи тран-

1 Ви де ти: спи сак не мач ких струч ња ка у Анек су.
2 Иако је ово дај џе сти ра на вер зи ја ши рег ко лек тив ног ра да, тек у об ли ку на ме-

ње ном по ли тич кој јав но сти све та, из ње се на зи ру и ви ђе ња Евро пе и све та 
ко ји ни су им пли ци те по ми ња ни. Ви де ти: New Po wer  New Re spon si bi lity. Ele-
ments of a Ger man fo re ign and se cu rity po licy for a chan ging world, SWPStiftung
WissenschaftundPolitik,DeutschesInstitutfürInternationalePolitikundSicher
heit,TheGermanMarshallFundoftheUnitedStatesG|M|F.,2013.
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са тлант ску са рад њу; 2. Не мач ка и ме ђу на род ни по ре дак; 3. 
Не мач ка и Евро па; 4. Не мач ка и ње ни стра те гиј ски од но си; и 
5. Не мач ка и ме ђу на род на без бед ност.

Ови „еле мен ти не мач ке спољ не и без бед но сне по ли ти-
ке за свет ко ји се ме ња“ ста вље ни су на увид струч ној јав-
но сти уочи за хук та ва ња укра јин ске кри зе, тј. кри зе из ме ђу 
Ру си је с јед не и САД и ЕУ с дру ге стра не. Од мах да ука же мо 
- и но ва не мач ка док три на сва ка ко, уве рен је аутор, спа да у 
ши ри кон текст су ко ба За па да и Ис то ка. Глав на мо ти ва ци ја за 
ак це ле ра ци ју за пад них ге о по ли тич ких те жњи сва ка ко је ин-
тен зи фи ко ва ње за пад не стра те ги је до ла же ња до кон крет ни-
јих ре зул та та у  енер гет ским ра то ви ма, ко ји се већ го ди на ма 
раз бук та ва ју све том. Ту је ли ни ја ин те ре са ја сна - енер ги ја 
је на Ис то ку, За па ду све дра ма тич ни је не до ста је енер ги ја и 
учи ни ће све да ли бе рал ни кон цепт ка пи та ли зма не ста не и 
иза зо ве огром не со ци јал не по тре се. 3 Ис ток ја ча, кре ће у соп-
стве на еко ном ска и по ли тич ка са ве зни штва (БРИКС је моћ на 
на ја ва тог трен да, ко ји је по твр ђен  об ја вљи ва њем осни ва ња 
соп стве не раз вој не бан ке) и ни ка ко не ће до зво ли ти пљач ка-
ње сво јих ре сур са.4 У тој ак ту ел ној сли ци ре сурс но по де ље не 
пла не те по ја ви ла се и но ва не мач ка док три на. Ма ка ко Нем-
ци, с јед не стра не од луч но кри ти ку ју Ру си ју због „оти ма ња“ 
Кри ма и ње ног по на ша ња у укра јин ској кри зи, с дру ге стра не 
су по сла ли сво је нај зна чај ни је при вред ни ке у Мо скву, да по-
ка жу ка ко еко ном ски дно сои ни ка ко не ће би ти по ре ме ће ни.5

Но, ка ко је Бер лин пр вен стве но део Ва шинг тер не у ме-
ђу на род ним од но си ма, сма тра мо да Не мач ка чвр сто сто ји уз 
Ва шинг тер ни не агре сив не пла но ве у енер гет ском ра ту пла-
не те, ко ји је одав но за по чео. Та ко ђе смо уве ре ни да на ста вља-

3 Ви де ти: З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, Геополитикаенергије , Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Цен тар „Ју го и сток“, Бе о град, 2010.

4 Аутор у сво јим ра до ви ма са ве зни штво САД и ЕУ на зи ва Ва шинг тер ном, оце-
њу ју ћи стра те гиј ску и вој ну уло гу Ва шинг то на ди рек тив ном, чак не при ко сно-
ве ном, у том од но су. Ви де ти: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, ВашингтернаиСр
би.ОдТрумановихјаја,доКлинтоновогосиромашеногуранијума,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2013.

5 При том се за бо ра вља да Рус ди ни су при са је ди ни ли Ис точ ну Укра ји ну, већ 
Крим, ко ји је оту ђен од Ру си је вул гар ном не прав ном од лу ком  По лит би роа 
КПСС у вре ме Хру шчо ва Ше зде се тих про шлог ве ка. То је на ли ко ва ло на ма-
нир не гда шњих ца ре ва у си ту а ци ја ма ка да еле гант но по кла ња ју ис так ну тим 
по да ни ци ма из ре до ва ари сто кра ти је де ло ве свог цар ства. При ма лац је ово га 
пу та би ла чла ни ца СССР - а Укра ји на.
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ње ова кве нео - ко ло ни ја ли стич ке по ли ти ке пре ма Тре ћем 
све ту и Ру си ји, ни Не мач кој, ни Евро пи, а ни САД за си гур-
но не ће до не ти пљач ка шку енер гет ску по бе ду. Ру си ја ви ше 
ни ка да не ће до зво ли ти да ње ни ста нов ни ци бра не Евро пу, 
по ги не их при том го то во 25 ми ли о на, да би се по том по ја ви-
ли Аме ри кан ци као осло бо ди о ци. Аме ри кан ци по но во офан-
зив но же ле да оп ко ле Ру се у нај бли жем су сед ству, а Ру си су, 
све го во ри, од луч ни да то ви ше не то ле ри шу, а при том ни-
су упла ше ни ар ма ге дон ским ма ха њем аме рич ким ра ке та ма 
пред гра ни ца ма Ру си је. САД и Евро па, та ко бар ста ти стич-
ки из гле да ста ње ра кет них ар се на ла Мо скве, мо гу са мо да 
иза зо ву пла не тар ну ка та кли зму. Ру си ово га пу та, све ана ли зе 
ука зу ју на то, не ће устук ну ти. Чак ни пред ак ту ел ним ви ше-
ме сеч ним аме рич ким ре жи ра њем еска ла ци је су ко ба Укра ји-
не и Ру си је.

I„Јачајућитрансатлантскусарадњу“

 Пр ва ре че ни ца но вог не мач ког ма ни фе ста ви ђе ња бу-
ду ћег све та де лу је не из бе жно асо ци ја тив но и по ка зу је да не-
мач ка ге о по ли тич ка кон цеп ци ја никадa не ће би ти су штин-
ски дру га чи ја од оне ко ја је пре ви ше од 120 го ди на по че ла да 
са ња о DrangnachOsten.“Немачканикаданијебилатолико
просперитетна, безбедна и слободна као данас.Но,моћ и
утицај повлаче за собом одговорност. Тотакође значи да
онаморадапреузмеиновеодговорности.”

Не мач ки струч ња ци и у нај но ви јем ге о по ли тич ком 
кон цеп ту де фи ни шу про шлост сво је зе мље (глав ног узроч-
ни ка два ка та кли змич на свет ска ра та, пре све га због по ку-
ша ја енер гет ског пљач ка ња пла не те и на ци стич ких на ме ра 
за ти ра ња сло вен ских и је вреј ског на ро да), пре 1990., као до-
ба на сто ја ња на ди ла же ња про шло сти и оства ри ва ња бу дућ-
но сти. „Из немачке прошлости је следила безусловна пре
даностљудскомдостојанству, слободи, владавиниправаи
демократији, као и међународном поретку заснованом на
универзалнимнормама.Овапреданостостајевалидна.Не
мачкициљнационалногјединстваиопасностсаИстокапо
сталисуосновазањиховуинтеграцијууЕвропуиАтлант
скисавез.“ 6  „Опа сност са Ис то ка“ ни је, као ве ков на ман тра, 

6 Ви де ти: NewPower.NewResponsibility.ElementsofaGermanforeignandsecu
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не ста ла ни из пој мов ног апа ра та по ли тич ке кла се Не мач ке 
ни у ХХI сто ле ћу.7

Као мно ге стра те ге са вре ме ног све та, као и УН, ЕУ и 
САД, Нем це из у зет но за ни ма и те ма по ра ђа ња но вог по рет ка 
све та, као и кри за про це са европ ске ин те гра ци је. Кон ста ту-
ју ћи и исти ну да је „Не мач ка је по но во за до би ла свој фор-
мал ни су ве ре ни тет под ме ђу на род ним за ко ном“, ауто ри но-
вог ге о по ли тич ког ви ђе ња све та, не кри ју ни ка ко је њи хо ва 
зе мља „изложенија глобализацији него многе друге земље.
ЊениграђанисудубокоинтегрисаниуЕвропуиумрежени
суглобално,ањенекомпаниједелујунасвимконтинентима.
Немачкаимакористикаомалодругихземаљаодглобали
зације.“8 Да ље се на бра ја ка ко Не мач кој пред сто је и „пред у-
зи ма ње ве ћих на по ра но икад,ка ко би се при ла го ди ла упра-
вља њу ре ги о нал ним и гло бал ним стук ту ра ма спрам но вих 
иза зо ва...,као и „пре у зи ма ње вођ ства од луч ни је и че шће.“

„Немачконовостратегијскоокружење“

Бер лин ска ге о стра те ги ја не за тва ра очи пред убр за-
ном тех но ло шком ре во лу ци јом све та, број ним “по ли тич ким, 
еко ном ским и дру штве ним мре жа ма ко је об у хва та ју го то-
во чи тав гло бус,“ те „фи зич ким про сто ром, ин фор ма ци ја ма 
и иде ја ма кроз ки бер про стор,“ни ти пред „не за бе ле же ним 
сте пе ном ме ђу за ви сно сти и ра њи во сти, са ду бо ким по сле ди-
ца ма за ауто но ми ју на ци ја др жа ва.“ 9 При том је ја сно да је 
про ху ја ло вре ме тра же ња од го во ра за упра вља ње ри зи ка и 
за шти те од прет њи у окви ру по је ди нач них на ци ја. Ауто ри 
кон ста ту ју и да су др жа ве и да ље на гло бал ном пла ну кључ-
ни ак те ри свет ске по ли ти ке, а „ моћ, над ме та ње и ге о гра фи ја 

ritypolicyforachanging world, р. 2.
7 Је ди ни пут ка да су Ру си (као Со вје ти, до ду ше) кре ну ли на ср це Евро пе, би ло 

је 1945., као по сле ди ца под лог на го ва ра ња Ва шинг то на и Лон до на, ка ко би 
што ви ше из бе гли соп стве не гу бит ке. СССР се ту као за осло ба ђа ње Евро пе 
од Хи тле ра, за то кр ва во пла тио жи во ти ма 20- 25 ми ли о на сво јих гра ђа на, да 
би по ла ве ка ка сни је Аме ри кан ци и до бар део Евро пе пот пу но иг но ри са ли, 
ни по да шта ва ли по вре ме но, ову тра гич ну исти ну.  Без ан тич ке хра бро сти и 
по ги бе љи Ру са, Евро па не би би ла осло бо ђе на, то је за це мен ти ра на исти на 
исто ри је Евро пе ХХ сто ле ћа. 

8 NewPower.NewResponsibility.ElementsofaGermanforeignandsecuritypolicy
forachanging world, р. 3.

9 Ibid. р. 4.
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су и да ље кључ не од ред ни це ме ђу на род них од но са. Тра ди-
ци о нал не прет ње - рат, про ли фе ра ци ја оруж ја ма сов ног ра за-
ра ња - на ста вља ју се по сто ја но.“ Не га тив не по сле ди це гло ба-
ли за ци је су и „убр за на при ва ти за ци ја и ин ди ви ду а ли зо ва ње 
на си ља у об ли ку те ро ри зма и ор га ни зо ва ног кри ми на ла.“Не 
за бо ра вља ју се ни мно ги дру ги  пре ко гра нич ни фак то ри ри-
зи ка,ре ал не прет ње „су ве ре не мо ћи др жа ве: кли мат ска про-
ме на, де мо гра фи је, не кон тро ли са на ми гра ци ја, ре сурс не  и 
пре храм бе не не ста ши це, пан де ми је,као и сла бе и по ср ћу ће 
др жа ве.“ 

Би ло је не мо гу ће да ауто ри иг но ри шу гло бал ну фи нан-
сиј ску  кри зу за по че ту 2008., ко ја се сна жно осе ти ла на обе ма 
стра на ма Атлан ти ка, „у ви ду по ли тич ких и ин сти ту ци о нал-
них ћор со ка ка, или успе ха по пу ли стич ких по кре та.“Они та-
ко ђе сна жно и не у пит но ста ју уз моћ САД - а, ко јој се, по но-
во, у ви ду од лу чу ју ће по мо ћи Мар ша ло вог пла на ра зо ре ној 
Не мач кој, отво ре но и од луч но ода је при зна ње за сав на пре-
дак Евро пе ко ју Не мач ка пред во ди. „Амоћкојајегарантова
латајпоредакдеценијама,Сједињенедржаве,настављада
буде,баремудогледнојбудућности,јединасуперсиласагло
балнимдометомивољомданаметнепоредакназемљиној
кугли. МадаСједињенедржаве  свеснесвојихредукованих
ресурсашаљујаснесигналедаћењиховангажманусвету
битиселективнијиубудућности,идаћењиховаочекивања
одпартнерабитиодговарајућевиша.ТозначидаћеЕвропа,
иНемачкапосебно,моратидасебавезнатнобројнијимза
дацимаиодговорностима.“10

Не мач ки струч ња ци  ба ве се, на рав но, и отво ре ним 
пи та њи ма но ве без бед но сне ар хи тек ту ре Евро пе и све та и 
кон ста ту ју да су у тран зи ци ји све три „ин сти ту ци је ко је су 
пру жа ле ори јен та ци о ни оквир не мач кој спољ ној по ли ти ци у 
гло бал ном пост - рат ном по рет ку то ком пре ко по ла сто ле ћа 
- Сје ди ње не др жа ве, НА ТО и Европ ска уни ја. Све три про ла-
зе кроз фун да мен тал не рас пра ве ме ђу сво јим чла ни ца ма око 
њи хо вог сми сла, пла ћа ња и ар хи тек ту ре.“11

10 Ibid. р. 4.
11 За ни мљи во је да ни јед на зе мља не пре не бре га ва пи та ње из да та ка у окви ру 

НА ТО и дру гих за њих кључ них ин сти ту ци ја. Ср би ја и у ово ме ис ка зу је не ра-
зум на по на ша ња. Нај бо љи при мер је што је Ср би ја ве ро ват но је ди на зе мља на 
пла не ти ко ја не на пла ћу је „зе мља ри ну“ НА ТО ба зи на сво јој те ри то ри ји. Реч 
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„Немачкициљеви,вредностииинтереси“.

Је згро вит па сус гор њег на сло ва нај бо ље илу стру је ка-
рак те ри сти чан стил ко ји про ис ти че из на чи на стр са те гиј ског 
раз ми шља ња сна жне др жа ве не у са хлог ко ло ни ја ли стич ког 
ду ха Не мач ке. А та ква је не сум њи во не мач ка стра те гиј ска 
ми сао би ла у про те клих  ба рем 120 го ди на. За раз ли ку од ин-
ди ви ду ал них сти ло ва не ка да шњих ин те лек ту ал них сту бо ва 
ве ли ко не мач ке ге о по ли ти ке, по пут Ра у шнин га, Ра це ла,  или 
Ха ус хо фе ра, на при мер, да на шњи ко лек тив ни ге о по ли тич ки 
не мач ки дух, у об лич ју ти ма ко ји је из ра дио про грам ко ји 
ана ли зу је мо, са свим је „уву као кан џе“ и ну ди „ме ке “ ста-
во ве. Ево  илу стра ци је: „ Немачка преданостљудском до
стојанству,слободи,демократији,владавиниправаиједном
међународномпореткукојијезаснованнауниверзалнимнор
мама,остајевалидна,каоштојеињенапредасностдаради
унутароквираУједињенихнација,ЕвропскеунијеиАтлант
ске алијансе.“ Тек ус пут да про тив ста ви мо овој ре че ни ци 
кључ ну уло гу Не мач ке у раз би ја њу Ју го сла ви је, у „по по ва-
њу“ Ру си ји за до га ђа је у Укра ји ни, у пре ћут ки ва њу аме рич-
ки спон зо ри са не не скри ве не уло ге про на ци стич ких сна га у 
Ки је ву, у тех но ло ги ји др жав ног уда ра ко ји су во ди ле тај не 
слу жбе Ва шинг тер не, да кле и Бер ли на.12

је о ба зи Бонд стил, на око 700 хек та ра по вр ши не. Ва шинг тер на је ко ри сти већ 
пу них 15 го ди на, а да ни цен та ни је пла ти ла зе мљи до ма ћи ну. За пра во, зе мљи-
ште је хај дуч ки при сво јио Стејт де парт мент, уз нај ва жни ју на по ме ну - Ср би ја 
ни је чла ни ца НА ТО пак та!

12 NewPower.NewResponsibility.ElementsofaGermanforeignandsecuritypolicy
forachanging world., р. 5. Не тре ба да смет не мо с ума, ни ка да, уло гу кан це ла-
ра Хел му та Ко ла у при пре ма њу хр ват ског от це пље ња. Нај бо љи све док не мач-
ких не по чин ста ва је изра ел ски оба ве штај ни ана ли ти чар, Јо сиф Бо дан ски, ко ји 
је по ма гао  ре пу бли кан ској ко ми си ји аме рич ког Кон гре са то ком гра ђан ског 
ра та у Ју го сла ви ји. У јед ном раз го во ру са овим ауто ром, 1996. го ди не, у Canon 
згра ди, у ком плек су Кон гре са у Ва шинг то ну, Ј. Бо дан ски је био из ри чит око 
по ме ну тог „шу ро ва ња“ Хел му та Ко ла са Хр ва ти ма. Кол је био ар хи тек та хр-
ват ског се це си о ни зма.  Он је до вео у Не мач ку Фра ња Туђ ма на Осам де се тих, 
да до го ва ра ју де та ље се це си је, да успе шно по ве жу хр ват ске пар ти за не, уста-
ше и до мо бра не у је дин стве ни фронт, су штин ски про тив Ср би је. Не ли би мо 
се да овај зна ча јан де таљ историјесадашњости на шег про сто ра увек по ми-
ње мо, јер је би тан за вас пи та ње бу ду ће по ли тич ке кла се Ср би је. Хел мут Кол 
је зна ча јан по ли ти чар Не мач ке, али је Не мац ко ји ни је за бо ра вио на ци стич ку  
про шлост сво јих и увек ка да је тре ба ло де мон стри рао је тај бо ле сни, го то во 
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 Ка да кри ти ку је мо Нем це, не па да нам на па мет да од у-
ста не мо да учи мо од њих, од њи хо ве спо соб но сти „даприме
нереформекојесуочувалењенукомпетитивностиспособ
ностзаиновирањеалидугујечакивишезасвојеуспехекао
трговинскаиизвознанација.Њеносамопостојањезависи
одразмене(људи,добара,ресурса,идејаиинформације)...Ја
каЕвропаилибералнаНемачкаћетакођеморатидачешће
предводиубудућности.“13 Вођство - ево јед не од нај о ми ље-
ни јих не мач ких ре чи. По том и -жртвовања.И ауто ри овог 
не мач ког ге о по ли тич ког про гра ма сма тра ју да жр тве вре ди 
чи ни ти и кон ста ту ју: „Јединостилвођствакојејеозбиљно
предано грађењу консензуса и уравнотежавању интереса
можедарачунанауспехеумеђународнимодносима.Немач
каморадаигравећуулогууобликовањуглобалнихпослова,
алићеона,илидаточинизаједносадругима,илићедазау
стависветозаједно.“14

„Партнеринемачкеспољнеполитике“

У овом одељ ку ге о по ли тич ког ви ђе ња спољ но по ли-
тич ке бу дућ но сти Не мач ке, ауто ри су ге ри шу да др жа ва „на-
ста ви да де ла са парт не ри ма, ста рим и но вим: са до ка за ним 
при ја те љи ма и са ве зни ци ма ко ји слич но ми сле, кат кад чак 
са иза зи ва чи ма.“ Пре по ру чу ју се чак и зе мље не до вољ ног, 
или ни ка квог де мо крат ског ка па ци те та ( ro gue sta tes). Иза 
ова квог,де ли мич но збу њу ју ћег прин ци па, сва ка ко сто је ти ме 
отво ре не стра те гиј ске мо гућ но сти са рад ње са зе мља ма си ро-
ма шнопг де мо крат ског ка па ци те та, али ко је го то во ре дов но 
по се ду ју енер гет ски по тен ци јал ко ји Нем це увек за ни ма. То 
су штин ски зна чи на ста вља ње са рад ње и са зе мља ма по пут 
Са у диј ске Ара би је и слич них то та ли тар них вла да ви на.  

 Ипак, Нем ци не за о би ла зе про бле ме по су ста лог ме-
ђу на род ног по рет ка, „нај ве ћег од свих иза зо ва спољ не по-

кон ге ни тал ни ге о по ли тич ки по рив Не ма ца. Што се Ср ба ти че, Хел мут Кол 
је за у век не при ја тељ! Ви де ти: Yos sef Bo dansky, Offensive in theBalkans,The 
In ter na ti o nal Stra te gic Stu di es As so ci a tion,  Ale xan dria, Vir gi nia, 1995., и: Јо сеф 
Бо дан ски, Некитозовумир.УишчекивањуратанаБалкану, З. Пе тро вић: 
Ју го и сток, Бе о град, 1998.

13 NewPower.NewResponsibility.ElementsofaGermanforeignandsecuritypolicy
forachanging world., р. 5.

14 Ibid. р. 5.
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ли ти ке“, за ко ји отво ре но су ге ри шу ну жност „об на вља ња, 
при ла го ђа ва ња и ре ор га ни зо ва ња“ и твр де да не мо же би ти 
на гр ба чи ијед не зе мље са ме.  Са ми се би за ме ра ју што је у 
про шло сти „Немачкабиласелективнаиоклевалајечакиу
нуђењуидеја,илибивајућиистуренаборбеналинијаиниција
тива,баремуодносунасвојуекономскуснагу,геополитички
клин(ge o po li ti cal clo ut) имеђународниположај (in ter na ti o nal 
stan ding). Утом смислу, у свакој процени,Немачка остаје
глобалнииграчуишчекивању(glo bal player in wa i ting).“ 15

 У та ко не мач ком по ри ву дапредводе,ну ди се опре-
зни ја фор му ла- ичешћеубудућности.Да ју до зна ња да су-
штин ски дру га чи је да нас по и ма ју ини ци ја ти ве ове вр сте и 
до во ђе ње дру гих зе ма ља до то га да их (до бро вољ но) сле де. 
На вод но, „топре значиинвестирањеудугорочнеодносеи
компромисе.Топозиванастрпљењеиемпатију.Оваврста
сарадничкогвођства доносисасобомжртве...Немачкамора
даигравећуулогууобликовањуглобалнихпослова,алиона
илиточинизаједносадругима,илисвезаједнозауставља.“
16

II„Немачкаимеђународнипоредак“

Про ми шља ју ћи про бле ме по ли цен трич ног све та ХХI  
сто ле ћа, не мач ки број ни тим ан ти ци по ва ња не мач ке стра те-
ги је у ње му, кон ста ту је: „Немачкаимакористикаомалодру
гихземаљаодглобализацијеиодотвореног,миротворноги
кооперативног међународнопокрета,којиточинимогућим.
Истовремено,Немачкапосебнозависиодтогадаовајпоре
дакдоброфункционише,ипосебнојерањиваипријемчивана
ефектесметњиусистему.Заштитаиприлагођавањемеђу
народногпореткаморастогадабудеврховнистратегијски
циљакојесамизвансопственогинтереса.“17

Ме ђу на род ни по ре дак да нас је и да ље, и по Нем ци ма, 
де ло САД и за пад них по бед нич ких си ла од 1945., ко је су свет 
уве ле у пра ви ла Ује ди ње них на ци ја, ко ја уре ђу ју

„готовосвеаспектејавногживота,одљудскихправа,
прекомираибезбедности,доекономије,трговинеиразво

15 Ibid. р. 8.
16 Ibid. р. 9.
17 Ibid. р. 12.
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ја.Токомвремена,глобалнаопштадобра,попутАрктика,
океана,ваздушногпростораикосмосабилисуукључени...За
Немачкујеактивноучешћеутомпореткутокомдеценија
билоипојачивачутицајаиизворлегитимитета.“ 18 

 Ауто ре ове ге о по ли тич ке сту ди је бри не и то што је ар-
хи тек ту ра ме ђу на род ног по рет ка под огром ним при ти ском, 
уз „гло бал ну фи нан сиј ску и ду жнич ку кри зу, кон тра - си ле 
по пут кли мат ских про ме на, де мо граф ских по ра ста, не кон-
тро ли са них ми гра ци ја,  си ро ма штва и со ци јал них дис па ри-
те та, ет нич ких и вер ских тен зи ја, ра сту ћег над ме та ња све 
ве ћег бро ја ак ци о на ра, не до стат них ре сур са, хра не, и при-
сту па тр го вин ским ру та ма и тех но ло ги ја ма. Чак и гло бал на 
оп шта до бра се све ви ше оспо ра ва ју и под ле жу рас пра ва ма 
над при сту пом, ко ри шће њем и пра ви ма на екс пло а та ци ју.“19 
Не мач ки струч ња ци кон ста ту ју и да „ове фраг мен ти ра ју ће и 
цен три фу гал не си ле чи не др жа ве ра њи ви ма, а вла ди ну по ли-
ти ку ма ње кон тро ли шу ћом. Ово је чак ви ше слу чај за ме ђу-
на род но вла да ње и ње не ин сти ту ци је.“ 

Њи хо ва раз ми шља ња, очи то, у све му те же да са др же 
основ не прин ци пе ме ђу на род них од но са Ва шинг тер не, ко јој 
чвр сто при па да ју. За то ин си сти ра ју на то ме да је

„глобализацјаредуковаласнагудржава,чакинајјачих,
теучиниласвет,збогсвихпостигнућауслободи,мањими
мањеоспораваним.“20 Но, за овом кон ста та ци јом сле ди још 
ин ди ка тив ни ја, она о глобалнојпроменимоћи(the glo bal po-
wer shift). Нем ци твр де ка ко САД за пра во „нежелевишеда
самоонеиграјуулогуглобалногхегемонаигарантамеђуна
родногпоретка.ЕУ,којаидаљеводиборбусафинансијском
кризомињенимпоследицама,садасепојављујекаоонакоја
нитижели,нитијекадрадапреузмесличнуулогу.Способ
ностЗапададауспостављаагендеиградикоалицијесмању
јесе.Резултатјелидершипскивакуумнаглобалнојразини.“ 
21 За то За пад бри ну „но ви игра чи“,  из ра ња ју ће еко ном ске си-
ле, ко ји до ла зе са пла не тар ног Ју га, из Евро а зи је пре све га.22 

18 Ibid. р. 12.
19 Ibid., р.12 -13.
20 Ibid., р.13.
21 Ibid., р.13.
22 На по чет ку по след ње де це ни је ХХ сто ле ћа, фран цу ски ге не рал Га лоа, чо-

век бри љант ног  стра те гиј ског ума, сна жно је ука зи вао на раз вој Евро а зи је и 
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Не мач ка је за го ва ра ла и про мо ви са ла овај раз вој и ко-
ри сти ла се њим „као но вим тр го вин ским и ин ве сти ци о ним 
тр жи шта, про из во де ћи та ко ви со ке про фи те, уз „стра те гиј-
ска парт нер ства.“ Ипак, не мач ки струч ња ци те „ус по ста вље-
не ин сти ту ци је кон тра те же“ (Евро а зиј ска уни ја, БРИКС раз-
вој на бан ка), и да ље не ви де као чвр сто ус по ста вљен  ал тер-
на тив ни блок.

Као ме ђу на род ну оба ве зу не мач ке др жа ве у гра ђе њу бо-
љег све та, овај тим  пред ла же при др жа ва ње „фун да мен тал-
них вред но сти људ ског до сто јан ства, сло бо де, за ко на пра ва и 
до брог вла да ња, де мо крат ске пар ти ци па ци је, гло бал не еко-
но ми је со ци јал ног тр жи шта, одр жи вог раз во ја, ми ра и без-
бед но сти. По ла зна тач ка за сва ки на пор у ре фор ми мо ра да 
бу де са да шњи ли бе рал ни и са рад нич ки свет ски по ре дак.“
Ов де не при стра сни ана ли ти чар не мо же да пре не бре га ва 
чвр сто при ста ја ње ове ве ли ке гру пе не мач ких струч ња ка уз 
већ до ка за не по губ не по сле ди це раз у ла ре ног и ала вог ли бе-
рал ног ка пи та ли зма по огро ман део свет ског ста нов ни штва. 
Не мач ка по ли тич ка кла са, ова квим за ла га њем сво јих ис так-
ну тих струч ња ка, за пра во не скри ве но при ста је уз свој круп-
ни ка пи тал, зна чај ну по лу гу Ва шинг тер ни ног гло бал ног си-
сте ма. Ис ка зу је та ко и сво ју од луч ност да офи ци ја ли зо ва но 
при па да „еша ло ни ма вр ха ме ђу на род ног упра вља ња.“ 

Фа сци нант на је и бр зи на про ди ра ња не мач ке по ли ти ке 
у врх „свет ске вла де“, ко ју и да ље фор си ра ју по ли тич ки кру-
го ви у САД. Се ти мо се да су Нем ци уче ство ва ли у бом бар-
до ва њу Ср би је 1999., на вод но тек у по са да ма ави о на АВАКС, 
али од ју на 1999. и на тлу, до бив ши сво ју оку па ци о ну зо ну 
на КиМ - у. Де це ни ју и по ка сни је, Нем ци се по на ша ју као да 
су за у век из бри са ли сво ју зло чи нач ку вој ну про шлост, па за-
пре па шћу ју ће др ско тра же за се бе „да пре у зму од го вор ност 
за ме ђу на род ни по ре дак, да  тре ба да бу ду пред ста вље не у 
Са ве ту без бед но сти. Ово укљу чу је Не мач ку, а већ је европ-
ска сто ли ца у Са ве ту без бед но сти ду го роч но по жељ на. „23 

ње ног не ми нов ног пре вла да ва ња на пла не ти  у 21. сто ле ћу. Га лоа је сва ка ко 
пред ња чио ме ђу ге о по ли то ло зи ма све та у уве ре њу да ће Евро а зи ја пред во-
ди ти чо ве чан ство у еко но ми ји и ње го ва ми сао је сва ка ко при вла чи ла па жњу 
ме ђу струч ња ци ма зе ма ља да на шњег БРИКС - а.

23 NewPower.NewResponsibility.ElementsofaGermanforeignandsecuritypolicy
forachanging world., р.14.
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Ево, екс пли ци те, тог пре по зна тљи вог бље ска кла сич не 
не мач ке ге о по ли тич ке те жње да се вла да свет ским по сло ви-
ма. Са вре ме ни мо тив за ова кво раз ми шља ње је, по на вља мо, 
као и код свих дру гих си ла, у тра га њу за не до ста ју ћим енер-
ген ти ма. Сто га су у не мач ком фо ку су и  „но ве тех ни ке ва-
ђе ња си ро ви на и бу ше ња у ду бо ком мо ру за наф ту и гас, то-
пље ња по лар них ле де них ка па, или при ва ти за ци је ко смо са“. 
Те обла сти  су „не ре гу ли са ни, све оспо ра ва ни ји про сто ри.“24 
Нем ци се за ла жу и за за шти ту гло бал них оп штих до ба ра, 
што се од но си и на  ва зду шни про стор и ко смос (са те ли те) 
и свет ске оке а не (те ле ко му ни ка ци о не ка бло ве).Ова ана ли за 
не за бо ра вља ни ки бер - про стор и ње гов „по тен ци јал за кон-
фликт, од ки бер ра та, те ро ри зма и шпи ју на же, до ор га ни зо-
ва ног кри ми на ла и бан кар ства у сен ци. „

У но вој не мач кој де фи ни ци ји др жа ве фи гу ри ше и „об-
ли ку ју ћа моћ у ме ђу на род ним по сло ви ма, ако је ка дра да ре-
ши про бле ме и су ко бе ко ји по га ђа ју де ло ве или чи та ву ме-
ђу на род ну за јед ни цу.“ И кључ на де фи ни ци ја: „Из над све га, 
ути ца јем ба ра та ју др жа ве ко је де мон стри ра ју то да их во де 
прин ци пи ле ги тим но сти у њи хо вим на по ри ма да об ли ку ју 
ме ђу на род ни по ре дак.“ Не мач ки струч ња ци ни су од во је ни 
од ре ал но сти, те за го ва ра ју ком про ми се и уступ ке на ме ђу-
на род ном пла ну, уз исто вре ме но „ве ће при ти ске у ин те ре су 
гло бал не од го вор но сти код из ра ња ју ћих си ла.“ Пре ве де но на 
прак тич ни је зик де ло ва ња на про бле ма тич ним тач ка ма пла-
не те, чак и вој ним сред стви ма, не мач ко стра те гиј ско ви ђе ње 
је са да ого ље но, чак и пре те ће: “Другимречима,тамогдесу
понудезакомпромис,илирешењесвађе,учињениузалуд,Не
мачкаморадаимавољуидајекадрадакористивојнусилу
уоквируколективнихмеракојејесанкционисаомеђународни
закон(илибаремдауверљивопретињеговимкоришћењем), 
какобибилакадрадазаштититадобра,нормеиколектив
неинтересе.“25

24 Ibid., р. 15.
25 Ibid., р. 16.
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IIIНемачкаиЕвропа

Тре ће по гла вље ана ли зе за ла же се у пот пу но сти за на-
ста вља ње про јек та Ује ди ње на Евро па, су прот ста вља ју ћи се 
свим ана ли за ма ко је за го ва ра ју ува жа ва ње „при род ног кра ја 
ЕУ, по сле 60 го ди на ре зул та та“, што би зна чи ло зха мр за ва ње 
по сто је ћег члан ства, чак и сма њи ва ње бро ја чла ни ца. Нем-
ци том пе си ми зму су прот ста вља ју уве ре ње да европ ска ин-
те гра ци ја тек по чи ње. „Изазовсада јестедасеобезбедии
европскикапацитетдадела,ињендемократскилегитими
тетуериглобализацијеиизрањањановихсила.Економска
иполитикаинтеграцијадалесуевропскимдржавамамеђу
народнусилуснагукојучакнивеликеевропскенацијевише
немогууспешноданосесаме.Безпродубљивањаевропског
пројекта,Европанећеиздржатипредизазовимагобализа
ције.„ 26

На пи та ње: за што Евро па?, не мач ки екс пер ти ка жу за 
сво ју „гло бал но умре же ну зе мљу“ да „имавиталниинтерес
зауспехевропскеинтеграције,изкојејеималакористиви
шеодбилокоједругедржавечланице.Уистовреме,њена
историјаисмештеностусредиштуЕвропе,аличакивише
њенасадашњаекономскаснагаиновагеополитичкатежи
на,поверавајупосебнуодговорностНемачкој заочувањеи
развојЕвопскеуније.

Немачкаћеморатидапрузмевођствонаовомпоључе
шћеиодлучније,алионаморатодачинизаопштеевропске
циљеве,ијединорадикористизаизаједносадругимдржа
вамачланицама.“ 27 

 И по но во се осве до чу је мо у по зи ва ња на не мач ку 
исто ри ју и ге о гра фи ју, из ко јих по но во цр пе оправ да ња да 
во ди Евро пу и свет да по стиг не и дру ге стра те гиј ске ци ље ве. 
Али се при зна је и пер спек ти ва ра ста СР Не мач ке пре ко ста-
би ли зо ва ња евро - зо не. Не мач ко ви ђе ње на ста вља ња успе-
шних ЕУ ин те гра ци ја под ра зу ме ва нај пре ста би ли зо ва ње и 
раз вој евро зо не са сво јих 17 (уско ро 18) чла ни ца. Нем ци ће 
чи ни ти све да се са да шња мо не тар на уни ја за ме ни еко ном-

26 Ibid., р. 20.
27 Ibid., р. 20.
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ском и по ре ском уни јом, чи ме Нем ци же ле да про мо ви шу 
пан - европ ски кон сен зус о за јед нич ким еко ном ским и фи-
нан сиј ским по ли ти ка ма, ко ји по др жа ва ју европ ска мне ња. 

Сто га Нем ци ну де овом ге о по ли тич ком ви зи јом два 
мо де ла бу дућ но сти Евро пе. Пр ви мо дел је сна жни ји европ-
ски оквир за на ци о нал не ре фор ме. То је „пут праг ма тич не 
ин те гра ци је,  да ља фи скал на кон со ли да ци ја, ја ча ње ком пе-
ти тив но сти др жа ва чла ни ца, бли ски ја по ли тич ка са рад ња у 
Евро пи. “ При том би ЕУ Ко ми си ја игра ла ва жну уло гу у кон-
тро ли на ци о нал не бу џет ске и фи скал не по ли ти ке. У овом де-
лу ана ли зе, уоча ва се не мач ко на сто ја ње да до ђе да пре у сме-
ра ва ња ЕУ бу џе та, „са по љо при вре де и ин фра струк ту ре, на 
ци ља ни ји на чин за по др шку еко ном ским ре фор ма ма.“Нем-
ци пред ла жу по се бан фонд, ко ји би фи нан си ра ле „ државе
чланицезапромовисањеструктуралнихреформиимераза
повећавањекомпетитивностиуземљамачланицама,којесу
ускладусаевропскимпрепорукама.“ 

Ја сно је да и ова ква не мач ка ори јен та ци ја во ди у да љем 
кр ње њу су ве ре ни те та зе ма ља чла ни ца ЕУ. Из ве сно је и ка ко 
ће ЕУ скеп ти ци и су ве ре ни сти Евро пе сна жно про те сто ва ти 
ако ова кве иде је бри сел ске ва шинг тер нов ске ли ни је ре ал но 
стек ну пре о вла ђу ју ћи ути цај у те ли ма ЕУ у бли жој бу дућ но-
сти. Нас и сле де ће не мач ко ви ђе ње бу дућ но сти ЕУ уве ра ва 
ка ко не мач ка др жа ва, без об зи ра на раз не ана ли зе о оса мо-
ста љи ва њу и уда ља ва њу Не мач ке од САД, има  не скри ве ну 
ори јен та ци ју ка ли бе рал ном ка пи та ли зму, ко ји је већ до бра-
но опу сто шио и па у пе ри зо вао мно ге зе мље све та. Ка ко дру-
га чи је ту ма чи ти не мач ку еко ном ску ви зи ју ЕУ, чи та ју ћи ове 
ре до ве њи хо вог ге о по ли тич ког про гра ма? „Популацијакоја
старипостаћетежактеретјавнимфинансијамаунеким
државама чланицама.На дужирок,то ће бититеже за
помирењеконсолидовањанационалнихбуџетасаподстица
јимазарастираднаместа.ЗбогчегабичетвртоЕвроп
скимеханизам стабилноститребало на средњи рок да се
развијеуЕвропскимонетарнифондкојиби,међуосталим
стварима,одредиопроцедурузапоступањесанајвећимпро
пустима.“28

28 Ibid., р. 23.
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Ста ре ће ста нов ни штво Евро пе је, да кле, те жак те рет 
јав ним фи нан си ја ма, па у том де та љу зја пи не ху ма ни ка рак-
тер дру штва ко је се за го ва ра. Са мо је ко рак до еуге ни ке! Што 
се Ср би је ти че, она је већ, и као кан ди дат за ЕУ, у овој ка те-
го ри ји, као и у сле де ћој ру бри ци о ко јој сво је ми шље ње да је 
не мач ки екс перт ски тим. Реч је о бу џе ту др жа ве. До ду ше, у 
овом тек сту се рас пра вља о „бу џе ту др жа ве евро зо не,“од ко-
га смо још да ле ко, али је по уч но да по сма тра мо оне чла ни це 
ЕУ ко је су већ у зо ни ко ја „не пре ста но пре ва зи ла зи ли ми те 
де фи ци та ко је је ус по ста вио Пакт.“ Нем ци пред ла жу ја сну 
не ми ло срд ну ме ру за та кве. 29„ЕУбитребалодаседозволи
датообјавиневалидним (бу џет ски де фи цит др жа ве - прим. 
З. П. П.) Европски суд правде требало би да изврши овај
ауторитетназахтевКомисије,илииндивидуалнихдржава
чланица.“30 

Дру ги не мач ки пред лог фор му ли сан је као „ви ше за-
јед нич ког ка па ци те та да се де ла на европ ској ра зи ни.“ Мо-
дел под ра зу ме ва да ље ко ра ке ин те гра ци је из пр вог мо де ла. 
Он већ зах те ва жр тве чла ни ца, јер њи хо ве јав не фи нан си је 
он да ла ко мо гу да тр пе бол не уда ре, јер ће пот па сти под да-
ље ин те гра ци је. Да ља ин те гра ци ја ЕУ је мо гу ћа „акодржаве
погођенекризомодлучнонаставесаконсолидовањемсвојих
националних буџета и са структурним реформама за по
бољшањењиховихкомпетитивности.“

 Нем ци пред ла жу и три ме ре ста би ли зо ва ња мо не тар-
не уни је: 1. до вр ша ва ње бан кар ске уни је, укљу чу ју ћи за јед-
нич ки ре жим бан кар ске ре зо лу ци је и до вољ не фон до ве за 
ре струк ту и са ње ба на ка; 2. ства ра ње бу џе та евро ре ги о на; 
3. за јед нич ке евро об ве зни це за удео у на ци о нал ном ду гу. 
На го ве штај ова кве по ли ти ке је већ оства рен сво је вре ме ним 
пре но ше њем мо ћи ус по ста вља ња мо не тар не по ли ти ке на 
Европ ску цен трал ну бан ку (ECB). 

 До каз ду бин ске за ин те ре со ва но сти не мач ких струч-
ња ка и по ли тич ке кла се за све у куп но мо де ли са ње дру штве-
ног жи во та у Евро пи, не са мо на ра зи ни еко но ми је, или без-

29 За то је и ја сни је „ча шћа ва ње“ Ан ге ле Мер кел и Не мач ке број ним по грд ним 
ква ли фи ка ти ви ма  у ве зи са на ци стич ком  про шло шћу, ко је су про си па ли грч-
ки ме ди ји и гра ђа ни у је ку кри зе у про те клим го ди на ма.

30 NewPower.NewResponsibility.ElementsofaGermanforeignandsecuritypolicy
forachanging world., р. 23.
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бед но сти, је сте њи хо во ви ђе ње де мо кра ти је. Они су от кри ли 
и ова кве ста во ве: „Циљ којинад кри љу је немачку европску
политику,далидаоптиразадругимоделдубљеинтеграци
је,биобистварањетранснационалнеевропскемултиразин
скедемократије. (под ву као З. П. П.)Средишниелементовог
другогмоделабиобиразвојКомисијеуједнојекономскојвла
дикојарефлектујеполитичкисаставЕвропскогпарламен
таиодговоранјезањега.ПрепорукаФедералногуставног
судадабиНемачкатребалодаигравећуулогуупословима
европскеполитикеморалабидасеузмезаозбиљно,алида
сеЕвропскиПарламентиБундестагненађукаотакмаци.
(под ву као З. П. П.)

 Убудућности,националнипарламентбитребалода
наставида седрживан уобичајеног законодавногпроцеса
ЕУ.Ониби,међутим,требалодаиграјукључнуулогууодлу
камаофундаменталнојполитици.Нејединодаосигураде
мократскуодговорностовихреформи,Немачкабитребало
да ради у правцу сазивања Конвенције на парламентарној
основи.

 Без обзира на дубину будуће интеграције, немачка
европскаполитикатребалобидаводивеликубригудабуде
инклузивнаисommunityfriendly,алинепосвакуцену.Под
стицањеиндивидуалнихдржавачланицадаостанууУнији
небисмелодабудепостигнутопоценуокретањалеђача
совникуевропскеинтеграције.Иобрнуто,немачковођство
уЕвропи,којејезаснованонапартнерству,захтевастрпље
ње, емпатију и, изнад свега, вољњу за компромисом  и не
самоуодносунаонепартнересакојимаонасарађујенајче
шће.“31

Европ ску спољ ну по ли ти ку не мач ки ге о по ли то ло зи ви-
де као обликујућу силу (a sha ping po wer), под усло вом „ако
Европскаунијаимавишеуједињеноспољнопредстављање.“
Не мач ка спољ на по ли ти ка тре ба ло би да на сто ји „даобез
бедидасупроширењеЕУисуседскеполитикеприлагођене
текућимразвојима,дасуЗаједничкаспољнаибезбедносна
политикаоживљене,тедаЕУпостајејакиграчнасветској
сцени.

31 Ibid., р. 25 - 26
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У2003.,ЕУсепосветиладапримиземљеЗападногБал
кана.Унемачкомјеинтересудаобезбедидасетообећање
одржи, како би за стално пацификовала и стабилизовала
овајдеоЕвропе.“ По но во је у овом тек сту вид на не у та жи ва 
же ља да се да на зна ње соп стве на ва жност, моћ ар хи тек те и 
primemover - a. Ко је Не мач ку де ле ги рао да ини ци ра и кључ-
но ра ди на оства ри ва њу при ма ња зе ма ља „За пад ног Бал ка-
на.“ Или, ка ко би ре кли адво ка ти - где то пи ше? И за што ни 
не мач ки струч ња ци из овог ти ма ни су раз ја сни ли - шта им 
то зна чи „За пад ни Бал кан“? Не мо же мо, на рав но, да ве ру је-
мо, ка ко не по зна ју европ ску ге о гра фи ју. За то и пи та мо: че му 
и да ље упо тре ба те на ка рад не и не зна лач ке ко ва ни це, ко ја 
пре жи вља ва и ми сте ри о зно се ко ри сти чак и у овом ва жном 
не мач ком до ку мен ту, тај на ка рад ни по јам из вре ме на Ха ви-
је ра Со ла не?

 Не сма тра мо при том, на рав но, да ова ана ли за не по-
се ду је и мно штво ко ри сних са ве та. Та кав је, на при мер, став 
да „неуспелереформеуземљикандидатуустрајнопрете
политичкој,економскојидруштвенојстабилностиноведр
жавечланице.“32

IV.Немачкаињенистратегијскиодноси

Вр хун ски стра те гиј ски циљ не мач ке спољ не по ли ти ке, 
сма тра ју ауто ри овог про јек та, је сте „обез бе ђи ва ње да ме ђу-
на род ни по ре дак оста не ми ро љу бив, сло бо дан, за сно ван на 
вла да ви ни и ко о пе ра ти ван.“То у прак си зна чи при ла го ђа ва-
ње на но ву си ту а ци ју, на успон но вих си ла. Нем ци су ге ри шу 
град њу сво је спољ не по ли ти ке и ан га жо ва њем  не- вла ди ног 
сек то ра, ци вил них дру шта ва. Ипак, јед на од кон стан ти њи-
хо вог кон цеп та ме ђу на род них од но са је сте по и ма ње нацио
налнихинтере са. Њи хов ува жа ва ни парт нер и стра те гиј ски 
ре ле ван тан фак тор су зе мље чи је „одлукеиунутрашњираз
воји имају велики ефекат на немачке интересе и међуна
роднипоредакуцелости.Класичникритеријумзапрорачун
релевантностису:војнамоћ,економскиутицај,становни
штво,ресурси,капиталигеографскалокација.Но,оношто
чиниземљустратегијскирелевантномуконтекстуспољне

32 Ibid., р. 26.
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политикејесуњенеспособностидаобликујумоћтојест,
способностивољададонесуполитички,економски,култур
ни,иливерскиутицајданаметнуубилатералнимодносима
сатрећимдржавама,умултилатералнимформатима,или
настратегијскомтржишту.“33

У кључ ним спољ но по ли тич ким ори јен та ци ја ма Не-
мач ка ће се и да ље др жа ти кључнихпартнера, САД, Ка на де, 
Тур ске, те чла ни ца ЕУ (ко је на зи ва неопходнимпартнери
ма), а тек он да сле де Ја пан, Ју жна Ко ре ја, Аустра ли ја, Но ви 
Зе ланд, Мек си ко и Из ра ел (каоважнипартнери).Ова та бе ла 
парт нер ста ва Не мач ке „проширују делокруг, домашај и ле
гитимитетнемачкестварајућемоћи.“Но, ту су и из ра ња-
ју ће си ле, па Нем ци по се ду ју и ли сту изазивача. На њој су 
Ки на, Ру си ја, Ин ди ја, Бра зил, Ју жна Афри ка ( БРИКС), као 
и Ин до не зи ја (нај број ни ја му сли ман ска зе мља Ази је, бо га та 
енер ген ти ма). Са Ру си јом,укон тек сту ЕУ су сед ске по ли ти ке, 
Нем ци су оства ри ли сво је вре ме но „парт нер ство мо дер ни за-
ци је,“а у ак ту ел ној  си ту ци ји у Укра ји ни, Не мач ка је ве о ма 
опре зна и дво стру ког је зи ка. Осу ђу је Мо скву због при па ја-
ња Кри ма, али се про ти ви санк ци ја ма, ша љу ћи исто вре ме но 
сво је нај ја че ге не рал не ди рек то ре нај зна чај ни јих ком па ни ја 
на раз го во ре у Мо скву.                                                                                                                         

На кра ју, Нем ци из ла зе и са ли стом кваритељамеђу
народногпоретка:Иран, Се вер на Ко ре ја, Ве не цу е ла, Ку ба, 
Си ри ја, Со ма ли ја и Ма ли. „Њиховкваритељскипотенцијал
можедарезултујеизчињеницедаонепоседујуилипроли
ферују оружјамасовног разарања, или да подржавају или
пружајууточиштетеористима;изсвојелокације(напри
мер,настратегијскојтранспортнојрути,илинапоморској
тачкипролазаma ri ti me cho ke po int); илиизунутарњихсу
кобакојиимајуутицајнањиховесуседе,иприличночесто
начитаврегион.“34 Ма да ауто ри ове ви зи је не мач ке ге о по-
ли ти ке из но се ар гу мент  за сво ју за бри ну тост по пут то га да 
„уданашњемглобализованомсвету,локалнипроблемможе
брзодасеразвијеурегионалниимеђународнипроблем,“ми 
сма тра мо да је код ве ћи не ова ко по зи ци о ни са них зе ма ља пр-
вен стве но реч о по се до ва њу енер гет ских си ро ви на, као и да 

33 Ibid., р. 31.
34 NewPower.NewResponsibility.ElementsofaGermanforeignandsecuritypolicy

forachanging world.,, р. 33.
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се на ла зе на тач ка ма ко је кон тро ли шу ме ђу на род не пу те ве 
ко је Нем ци, уоп ште Ва шинг тер на, же ле под ап со лут ном сво-
јом кон тро лом. 

Зјапећеодсуствопитањаевропскогрегиона
лизмауновомстратегијскомпрограму

Уоч љи во је у овом сег мен ту стра те гиј ског про гра ма 
не мач ке др жа ве од су ство од у век при сут них сна жних и кон-
ти ну и ра них на по ра Не мач ке да бра не на ци о нал не ин те ре се 
не мач ких ма њи на, као и да ши ре свој ути цај на европ ске на-
ро де, упор ним за ла га њем за кон цепт ре ги о на ли зма у Евро пи. 
Од у век је не мач ка по ли тич ка кла са, још од за чет ка ро ман ти-
зма, дис крет но, а сна жно, фи нан сиј ски, кул тур но и по ли тич-
ки, по ма га ла ор га ни за ци је ко је су се су штин ски ба ви ле и ме-
ша њем у су ве ре ни тет мно и гих др жа ва Евро пе. У до ку мен ту 
ко ји ана ли зу је мо не ма ни ре чи о тим де лат но сти ма, а оне се, 
има пу но ин ди ка ци ја, и да нас  пред у зи ма ју. Пјер Илар, фран-
цу ски исто ри чар - су ве ре ни ста, 

про те же ве ли ког ге не ра ла Га лоа, не сум њи во је нај бо љи 
европ ски по зна ва лац и кри ти чар не мач ког  кон цеп та ре ги о-
на ли зма. Он је европ ској јав но сти и раз го ли тио  ак тив но сти 
ор га ни за ци је Föderalistische Union Europäischer Volksgrup
pen, FU EV (ФедералистичкаУнија етничкихевропских за
једница ), са се ди штем у Флен сбур гу. Ди рект но је, твр ди 
Илар (а ни ко га ни је до да нас де ман то вао) по др жа ва на од 
не мач ког Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, још од Осам-
де се тих го ди на про шлог сто ле ћа.35 Пре ко ви со ког не мач ког 
функ ци о не ра, Рол фа Го сма на, FU EV је би ла у ста њу да про-
ту ри оквир ну Кон вен ци ју за за шти ту ма њи на у окри љу Са-
ве та Евро пе, на ро чи то у ве зи са шпан ским пар ла мен тар ци ма 
ре ги о на Ка та ло ни је, по пут год по ди на де Пу и га, за хва љу ју ћи 
ње го вој пре по ру ци 1201. 36

35 Ви де ти:Information,UnionFédéralistedesCommunautésEthniquesEuropéen
nes, 31 ju il let 1997; Information,Timisoara1996,UnionFédéralistedesCommu
nautésEthniquesEuropéennes, Flen sburg, Edi ti ons UF CE, 1996, p. 126 et Union
FédéralistedesCommunautésEthniquesEuropéennes, Ac tuel, n° 60, ju il let 1997.

36 Ви де ти: Comitéadhocpourlaprotectiondesminoritésnationales (CAH MIN), 
Stras bo urg, Edi ti ons Con seil de l’Euro pe, 1er févri er 1994, p. 11 / 4 mars 1994, p. 7 
/ 23 mars 1994, p. 10 / 15 avril 1994, p. 14 / 13 juin 1994, p. 12 / 8 ju il let 1994, p. 
12 / 19 sep tem bre 1994, p. 12 / 14 oc to bre 1994, p. 7.
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Фа во ри зу ју ћи про мо ци ју свих ка рак те ри сти ка свој стве-
них ма њи на ма (члан 5), овај до ку мент узи ма још ви ше ма ха, 
за хва љу ју ћи По ве љи о ре ги о нал ним, или ма њин ским, је зи-
ци ма, ко ју је лан си ра ла ре зо лу ци ја 192 (1988) Са ве та Евро пе, 
са не мач ким из ве сти о цем Хер бер том Ко ном, чла ном прав ног 
од бо ра FU EV. Та По ве ља фа во ри зу је упо тре бу ре ги о нал них 
је зи ка у свим обла сти ма (об ра зо ва ње, ме ди ји, прав да, ад ми-
ни стра ци ја...), али та ко ђе  иза зи ва по сто ја ње гра ни ца (чла но-
ви 7 и 14). 37

По Ила ру, „ово ет нич ко при зна ва ње не ће истин ски мо-
ћи да по ста не ефек тив но, осим од тре нут ка ка да ће се при-
ме ни ти по ли тич ка ауто но ми ја на ре ги о нал ној ле стви ци. То 
је упра во улог По ве ље о ло кал ној ауто но ми ји ко ји је лан си-
ра ла ре зо лу ци ја 126 (1981)“. 38 Овај текст се осла ња у по чет ку 
на из ве штај од 89 стра ни ца, на сло вљен „Ре ги о нал не ин сти-
ту ци је у Евро пи“, Нем ца А. Га ле та(Ga let te ), ко ји при зна је 
по ли тич ку ауто но ми ју на свим ра зи на ма (фи нан сиј ској, ад-
ми ни стра тив ној...) 39  Тај по че так пар це ли зо ва ња до би ће још 
жи вљи за мах са По ве љом о ре ги о нал ној ауто но ми ји лан си ра-
ном пре по ру ком 34 (1997) Са ве та Евро пе 40 

37 Conférencepermanentedespouvoirslocauxetrégionauxdel’Europe,Résolution
192(1988), Di scus sion par la conféren ce per ma nen te et adop tion le 16 mars 1988, 
2è séan ce (vo ir Doc. CPL (23) 8, par tie I, pro jet de réso lu tion présenté par la Com-
mis sion des af fa i res cul tu rel les et so ci a les, rap por te ur : Her bert Kohn.

38 Ви де ти: Pi er re Hil lard, Minoritésetrégionalismesdansl’Europefédéraledesrégi
ons, so us -ti tre : Enquêtesurleplanallemandquivabouleverserl’Europe, préfa ce 
de         Paul - Marie Coûteaux et postface d’Édouard Husson,                     Éditions François - Xavier 
de Guibert, 2001; И: Résolution126(1981)surlesprincipesdel’autonomielocale. 
Discussion par la  co nférence le 29  o ctobre 1981 e t a doptio n  de la 3è  sé an ce (voi r 
Doc. C PL  (1 6) 6, part ie  I, pr ojet de  ré solution prés e nt é  par la commissio n des str-
uctures et  des fin ances  locales,  r a pporteur : Lucien  H armegnies). У:   Pi err e Hillard,  
Minoritésetrégionalismesdansl’Europefédéraledesrégions,  s ous -tit r e  : Enquête
surleplanallemandquivabouleverserl’Europe.

39 Видет и  : Rapporteur:  A. Gal et te , Rapport sur „Les Institutions régionales en
Europe„,  Strasbou rg, Ed. Con gr ès des Pouvoirs Locaux e t R égionaux de l’ Eu-
rope, Quinziè me  Sessio n,  Strasb ou rg , 10-12  ju in 198 0 (CPL ( 15 ) 5 final), p r oj et  
de résolution p résenté p ar la Commi ssion d es Str uctures  et   des Finances Loca le s. 
Цитирано у:   Pi err e Hillard,  Minoritésetrégionalismesdansl’Europefédéraledes
régions, sous -titre : Enquête sur leplanallemandquivabouleverser l’Europe, 
préface de Paul-Marie Coûteaux et postface d’Édouard Hus son, Éditions François-
Xavier de Guibert, 2001;

40 Видети: Recommandation 34 (1997) sur le projet de Charte européenne de
l’autonomierégionale. Discussion par le Congrès et adoption le 5 juin 1997, 3è 
séance (voir Doc. CPR (4) 4 révisé, recommandation présentée par M. Peter Rabe, 
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Ка ко је от крио исто ри чар Пјер Илар, из ве сти лац је та да 
био Пе тер Ра бе, со ци ја ли стич ки по сла ник Лан да До ње Сак-
со ни је. Још ве ће чу ђе ње иза зи ва и да је на ини ци ја ти ву вла де 
тог Лан да, у то вре ме, ње гов ми ни стар - пред сед ник бу ду ћи 
кан це лар Гер хард Шре дер - пред ста вљен пр ви про је кат По-
ве ље у Ха но ве ру, мар та 1996. Де фи ни тив на рас та ка ња Др жа-
ва ЕУ ће се  убр за ти  оквир ном Кон вен ци јом  о тран сгра нич-
ној са рад њи, ко ју је лан си рао европ ски ин сти тут по фа са ди, 
али не мач ки у свом де ла њу, AR FE (Асо ци ја ци ја европ ских 
гра нич них ре ги ја), ко ја за се да у Гро на уу, у Не мач кој.41 Вр-
хов ни циљ овог ин сти ту та, ка ко то сти пу ли ше По ве ља, је сте 
да тран сфор ми ше гра ни це Др жа ва у ад ми ни стра тив не гра-
ни це.42

Као по сле ди ца, мо ди фи ка ци ја гра нич не ли ни је у функ-
ци ји ет нич ког ка рак те ра  ће се оства ри ва ти још лак ше. То 
је уто ли ко исти ни ти је што Не мач ка - via FU EV - по др жа ва 
сто ти нак ауто но ми стич ких по кре та у Евро пи, ме ђу ко ји ма 
бре тон ских, ал за шких, мо зел ских, фла ман ских, и Са вој ска 
Ли га. 43 

V.Немачкаимеђународнабезбедност

Је згро ви то се на по чет ку фи нал ног одељ ка овог ви ђе-
ња бу ду ће Не мач ке при ка зу је „фа зу без бед но сти без пре се-
да на.“ЊиховаземљајеумирусасвојимсуседимауЕвропии
чланицајенајмоћнијевојнеалијансеусвету.ПроширењеЕУ

rapporteur). Видети и: Rapporteur Peter Rabe (Allemagne), projet de rapport
explicatifdu„Projetdecharteeuropéennedel’autonomierégionale“, Quatrième 
session (Strasbourg, 3-5 juin 1997), Strasbourg, Editions CPLRE, 1997. Цитирано 
у: Pierre Hillard, Minoritésetrégionalismesdansl’Europefédéraledesrégions, 
sous -titre : Enquêtesurleplanallemandquivabouleverserl’Europe.

41 Видети: ARFE,AssociationdesRégionsFrontalièresEuropéennes, 25 ans de tra-
vail en commun, Gronau, Editions ARFE, novembre 1996.

42 Видети:  Charteeuropéennedesrégionsfrontalièresettransfrontalières, Gronau, 
Editions ARFE, 20 novembre 1981, modifiée le 1er décembre 1995, pp. 3 à 6. 
Цитирано у: Pierre Hillard, Minoritésetrégionalismesdansl’Europefédéraledes
régions, sous -titre : Enquêtesurleplanallemandquivabouleverserl’Europe.

43 Видети:  Information Haderslev, 1999, Union Fédéraliste des Communautés 
Ethniques Européennes, Flensburg, Editions UFCE, 1999. Документ представља 
комплетну листу ових аутономистичких покрета у Европи, са њиховим 
именима и адресама, као и координате немачког Министарства унутрашњих 
послова које међусобно комуницирају.
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иНАТОпоставилојезаштитнипрстенстабилнихдемокра
тијаокоНемачке.“(под ву као З.П. П.)

 Ин стру мен ти бу ду ће не мач ке без бед но сне по ли ти-
ке под ра зу ме ва ју нај пре спо соб ност да ин те гри шу си сте ме,
пре све га пре вен ци ју кри зе, упра вља ње и пост- ко фликт но 
по сту па ње, за шта ће би ти нео ход но „по бољ ша ва ње ко ор ди-
на ци је из ме ђу ци вил них, по ли циј ских и вој них сна га.“ Кон-
ста ту је се да је„НемачкаиспредмногихЕУиНАТОпартне
раусвојојспособностидапошаљецивилниперсонал,попут
официраполиције,судија,илиизбонихпосматрача,укризне
области. Упркос томе, њена способност често лежи иза
сопстевнихамибицијаутојобласти.“44

 Што се ти че но стал гич не кон стант не же ље за уче-
ство ва ње у вој ним по сло ви ма све та, не мач ки струч ња ци сво-
јим кон ста то ва њем ре пер то а ра уче ство ва ња у вој ним ми си-
ја ма ме ђу на род них сна га, ов де сва ка ко ука зу ју да је не мач ка 
ар ми ја, Bun de swe hr, на са мо ко рак до по зи ци је од лу чу ју ћег 
вој ног фак то ра у бли ским бу ду ћим ору жа ним су ко би ма пла-
не те. Они ка жу: „Немачкеоружанеснаге(заједносањеним
савезницамаипартнерима)дајусвестранидоприносупру
жању безбедности. Оне пружају ситуациону обавеште
ностидоприносераномупозоравању.Онеостајунеопходне
за националну и савезничку одбрану, помажу у превенцији
кризаиусмиривању,ограничавањуиокончавањусукоба.Оне
учествују у обезбеђивању линија снабдевања и транспор
товања.Ионе спасавајунемачке грађане уиностранству,
гдејенеопходно. Њиховемисиједанассврставајусеодху
манитарнепомоћи,дооперацијавојногсаветништва,подр
шке,извиђањаистабилизовања,сведоборбенихоперација.
(под ву као З. П. П.)Националнаисавезничкаодбранаостају
примарнифокус немачке безбедносне политике, јер  ризик
одинтраиинтердржавнихсукоба,каоипролиферација
оружјамасовногуништењаињиховихсистемаиспорукеи
даљерастууевропскимјужнимиисточнимсуседствима.То
стварановухитност,например,немачкимучешћемууспо
стављањузаједничкогНАТОракетногодбрамбеногштита
уЕвропи.“45

44 Видети: New Power  New Responsibility. Elements of a German foreign and 
security policy for a changing world, р. 39.

45 Ibid., р. 39 - 40. Видети и: З. Петровић Пироћанац, Мали појмовник
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Несугласица:коришћењевојнесиле 
безмандатаСветабезбедностиУН?

 Знак пи та ња иза ове ме ђу на род не ди ле ме нај бо ље од-
сли ка ва мо рал кон це па та ве ли ких си ла и зна чај них зе ма ља 
све та, у ко је спа да и Не мач ка. Не мач ки струч ња ци ов де по-
ста вља ју ово пи та ње тек де це ни ју и по по што су фла грант но 
са у че ство ва ли у зло чи ни ма САД и це ло куп не Ва шинг тер не 
у Ср би ји 1999. Нем ци ни су има ли дво у мље ња, ни мо рал них 
ди ле ма, ка да су ра си па ли оси ро ма ше ни ура ни јум, за бра ње-
но ар ма ге дон ско оруж је, по гла ва ма гра ђа на Ср би је, то ком 
пу на два и по ме се ца. Не ма у овом по след њем де лу њи хо вог 
ви ђе ња бу дућ но сти, ни ре чи жа ље ња, ни из ви ње ња, чак ни 
по ми ња ња зло чин ста ва у ко ји ма је њи хо ва др жа ва и вој ска 
уче ство ва ла, по тре ћи пут у ХХ сто ле ћу, на па да ју ћи ма ле ну  
Ср би ју. 46

Сто га ста вља мо на увид ду жи ци тат, јер за и ста овај 
исто риј ски кла сич ни ин те лек ту ал ни не мо рал, ко ји ис ка зу-
ју у овом слу ча ју са вре ме ни не мач ки струч ња ци, свр ста ва ће 
ову ана ли зу у ле ген дар не тек сто ве. Ево ка ко нам они ту ма че 
срам не стра ни це исто ри је са да шњо сти, у ко јој и њи хо ва зе-
мља има зна чај ну уло гу: „КакобиНемачкаделалакадасе
покаженекахитнапотребазавојномакцијомдасеспречи,
например,иминентнигеноцид,етничкочишћење,илиупо
требамеђународнозабрањенихоружја,аконсензусуСаве
тубезбедностинеможедасепостигненавремепосебно
акојетакавконсензусблокиранветом?“ На на ше за пре па-
шће ње, да нас Нем ци за у зи ма ју од луч ни став, ко га ни је би-
ло у на па ди ма на Ср бе 1999., ка да Са вет без бед но сти ни је 
дао одо бре ње за ку ка вич ка бом бар до ва ња, већ је то би ла од-
лу ка Ва шинг тер не. „Позицијеоовомпитањуосталесуне
помирљиве у оквиру пројекта. Ниједна војна интервенција
безмандатаСавета безбедности:ПремаПовељиУједиње
нихнација,коришћењевојнесилејејединодозвољиво,акоје

геополитике, “Freie Operationen”, стр. 138 - 140, Центар за геополитичке 
студије „Југоисток“& Институт за политичке студије, Београд, 2004.

46 Видети: Зоран Петровић Пироћанац, Вашингтерна иСрби.ОдТруманових
јаја, до Клинтоновог осиромашеног уранијума, Институт за политичке 
студије, Београд, 2013.
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ауторизованоодСаветабезбедностиУНзаодржањеили
обнављањемеђународногмира,илиуслучајуиндивидуалне,
иликолективнесамоодбране.Забраназаунилатералнокори
шћењесилеизражавапотребузапоузданим,закономобве
затниммеђународнимпоретком.Овоснамеромдасеспре
чизлоупотребаигрешкеупросуђивању.Тузабрануморада
поштујесвакадржавакојажелидазадржиспособностда
сеовозазовеубудућности.ДокјеГенералнаскупштинаУН
успоставилапринцип ‘Одговорностдасе заштити,’2005.,
тонеобавезујеСаветбезбедностидаодзаштитецивилних
популацијакојимасепретипрвенствениузрокуњиховимод
лукама,данеговоримооауторизовањувојнеоперације.Из
тогследиданикаквавојнаинтервенцијаниједозвољенабез
мандатаСаветабезбедностичакнидасеспречигеноцид.“

 И још је дан ци тат, ко ји се од но си на ин тер вен ци ју 
без ман да та Са ве та без бе до сти у из у зет ним слу ча је ви ма: 
„Увеомаускодефинисанимизузетнимслучајевима,попут
иминентнепретњеоштрихпрекршајаљудскихправа,иако
употребавојнесилеизгледанеизбежномдасеодвратинека
иминентнаопасност,такозване‘хуманитарнеинтервенци
је’требалобидабудудопустивебезауторизацијеСавета
безбедности УН. У ситуацијама овакве природе, постоји
сукоб између етичких разматрања људске безбедности с
једне стране,темеђународногправа сдруге.Прихватање
геноцидајевећипрекршајфундаменталнихтабуаицивили
зацијскихнорминегокршењезабране(заистачестокрше
нихупракси)укоришћењусиле.Утаквимситуацијама,због
тога,Немачкабитребалодабудеотвореназаколективну
војнуакцију.Немачканосипосебнуодговорностутомпо
гледу збогсвеопштегинтереса засветскипоредак,који је
повезанвредностимаизбогсвојепреданостиљудскимвред
ностима.“По след њи ци тат је за пра во је ди на ин ди рект на ре-
фе рен ца на бом бар до ва ње Ср ба 1999., уз нео збиљ ни пре текст 
за озбиљ ну зе мљу по пут Не мач ке, да је вр шен ге но цид над 
Ал бан ци ма - Шип та ри ма. 

 Закључак

У вре ме ове ана ли зе но вог не мач ког стра те гиј ског до-
ку мен та, кри за у Укра ји ни се рас плам са ва. Нем ци и не ко ли-
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ко дру гих зе ма ља у окви ру ОЕБС - а  су већ кра јем апри ла 
и у то ме да ли свој „до при нос“ гру бог ме ша ња у уну тра шње 
ства ри Укра ји не. Сна жни до каз је и окон ча на афе ра са сед-
мо ри цом по сма тра ча ОЕБС - а, за ро бље не у Сла вјан ску, оп-
ту же не за шпи ју на жу у ко рист НА ТО - а. И за и ста, по ка за ло 
се да су че тво ри ца не мач ких вој но - оба ве штај них струч ња-
ка за ро бље не гру пе, Нем ци, ма јо ри и пу ков ни ци, као и да је 
шеф гру пе био не мач ки кон тра о ба ве штај ни пу копвник Ак-
сел Шнај дер. Је ли то био по ку шај при ме не де ла пре по ру че не 
стра те ги је на шег ана ли зо ва ног до ку мен та за не мач ку спољ-
ну по ли ти ку и без бед ност, да „Немачканосипосебнуодго
ворностутомпогледузбогсвеопштегинтересазасветски
поредак,који јеповезанвредностимаизбогсвојепредано
стиљудскимвредностима“?

 Скан дал ко ји је у Не мач кој тим по во дом из био, на те-
рао је „тре ћег чо ве ка“ вла да ју ћег  де мо хри шћан ског бло ка 
Ен ге ле Мер кел, Пе те ра Га у вај ле ра. Он је оштро на пао не мач-
ку вјску за ова кво, по ње му не до пу сти во ме ша ње Бун де све-
ра у кри зу у Укра ји ни.      „ Јасноједајеувлачењеофицира
НАТОауконфликтуинтересуреволуционарневладеуКи
јеву,учијујелегитимностдовољно...Алиминијејаснокако
сунадлежниунашојвладидозволилидасевојсканеспретно
упустиуавантурусумњивенамене“.47

Пе тер Га у вај лер је, ма да по ли ти чар де сног про фи ла, 
исто вре ме но из раз и да ље сна жних де мо крат ских тен ден ци ја 
уну тар не мач ке др жа ве, до каз да по ку ша ји по вре ме них вра-
ћа ња Не мач ке на ко ло ни ја ли стич ки дух, по пут де ло ва ана ли-
зо ва ног до ку мен та, на и ла зе на сна жно про ти вље ње ва жног-
сек то ра не мач ке по ли тич ке кла се. Срп ска јав ност је ве ро ват-
но за бо ра ви ла да је упра во Пе тер Га у вај лер, пот пред сед ник 
ЦСУ, устао1999. про тив бом бар до ва ња Ср ба без ман да та УН. 
До да нас је чврст у том ста ву. „Тосунашиполитичаридобро
зналистручњацисуупозорилисеријомекспертизанаправ
нунеодрживостаргуменатазанапад.“48

47 Увек прецизни и изузетно обавештени и образовани новинар „Политике“, 
стручњак за германски свет, Милош Казимировић, разголићује немачки 
дебакл у надполовичном саставу мисије официра НАТО -  а, заробљеном 
у Славјанску. Видети: „Шта су официри НАТО - а у цивилу тражили у 
Украјини“, Политика,5. мај 2014.

48 Видети: „Шта су официри НАТО - а у цивилу тражили у Украјини“, Политика,
5. мај 2014.
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Аутор овај шпи јун ски скан дал ви ди као са свим ре пре-
зен та тив ни „узо рак“ кон кре ти зо ва ња ду ха до ку мен та „Но ва 
моћ Но ва Од го вор ност. Еле мен ти за спољ ну и без бед но сну 
по ли ти ку за Не мач ку.“ Бру ка ње Не ма ца у Сла вјан ску са мо 
је, уве ре ни смо, прак тич ни из раз број них су ге сти ја ко је су 
др жа ви пре по ру чи ли стуч ња ци ко ји су из ра ди ли овај про-
је кат. Крај ња кон се квен ца је да је, су прот но број ним тврд-
ња ма и ана ли за ма у све ту ка ко се Не мач ка ла га но од ва ја од 
ути ца ја САД, а при бли жа ва Ру си ји, тен ден ци ја су прот на. 
Бер лин се, на ро чи то у без бед но сном до ме ну, про сто „ле пи“ 
на стра те ги ју САД. Не мач ка же ли да учвр шћу је сво ју вој но 
- стра те гиј ску по зи ци ју уну тар НА ТО - пак та, она чи ни све 
да Бун де свер по ста не пред вод ник кон крет них вој них опе ра-
ци ја Ва шинг тер не, кад год то САД за тра же. С јед не стра не, 
Бер лин ду ги низ го ди на ло би ра за сво ју стал ну сто ли цу у СБ 
УН, а с дру ге све не стр пљи ви је же ли да уигра ва пер фор ман-
се сво је ар ми је, у ствар ним бор ба ма, са жи вом му ни ци јом, 
ши ром пла не те, под ди ри гент ском па ли цом  аме рич ке ари је, 
са да љом ево лу ци јом да јед ног да на, на миг Ва шинг то на, са-
ма оба ви сва ку вој ну опе ра ци ју, би ло где на све ту.49

Уве ре ни смо и да ова крат ка ра ди о гра фи ја не мач ке 
стра те гиј ске ви зи је ја сно ука зу је на ну жност на ви ка ва ња 
срп ске по ли тич ке кла се на ре дов ни ква ли тет ни мо ни то ринг 
и де таљ не ана ли зе ге о по ли ти ких кре та ња иде ја у, за Ср би ју 
нај ва жни јим, но мен кла ту ра ма све та. Ми сли мо кон крет но на 
пра ће ње ова квих тен ден ци ја у САД, Ру си ји, Не мач кој, Ује-
ди ње ном кра љев ству, да по ме не мо са мо нај гло ма зни је си сте-
ме. Но, ква ли тет ну па жњу Ср би ја мо ра да об ра ћа и на пр ви 
пр стен стра те гиј ског не при ја тељ ског      (ва шинг тер нов ског) 
окру же ња, а у ту гру пу спа да ју: Хр ват ска, Ал ба ни ја са оку-
пи ра ним КиМ - ом, Цр на Го ра, са ра јев ски део БиХ - а, Бу гар-
ска, Ма ђар ска, Аустри ја, чак и Ру му ни ја, на жа лост.

У вр тло гу завршнихрадованановојбезбедноснојар
хитектури и геометрији ЈугоистокаЕвропе, осми шље ним 

49 Немачка стратегија никада јавно не помиње француску  нуклеарну моћ, али је 
у војним немачко - француским круговима јасно да је овај моменат кључан за 
испуњење немачког сна о поновној планетарној моћи. Познајући француску 
цивилизацију и доктрину, аутор је скептичан да ће Французи икад пристати 
на некакво су - руковођење Немачке њиховим нуклеарним арсеналом. И 
ту се прича о заједничкој Европи зауставља, без обзира на моћ доктрине 
Вашингерне.
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да се Ср би ји на не су не под но шљи ви но ви те ри то ри јал ни гу-
би ци, да се Ср би ја у стра те гиј ском пе ри ме тру Ју го и сто ка 
Евро пе Ср би ја и да ље мар ки ра као ла ка вој на ло ви на Ва-
шинг тер не, и те ка ко тре ба да се ана ли зу је и овај не мач ки 
стра те гиј ски до ку мент. Упр кос чи ње ни ци да срп ска др жа ва 
у но вој исто ри ји (ми сли мо на пе ри од историјесадашњости) 
ни ка да ни је офор ми ла ће ли је озбиљ них и об ра зо ва них ге о-
по ли тич ких ти мо ва, при би ло ком ми ни стар ству, а ка мо ли 
у ти му Пре ми је ра, или Пред сед ни ка Ре пу бли ке, упо зо ра ва-
мо да ова кви зна чај ни до ку мен ти мо ра ју да по ста ну пред мет 
озбиљ ног про ми шља ња срп ске бу дућ но сти. 

Јер, као и увек у исто ри ји, та ко и у ХХI сто ле ћу, си-
ро ма шна и сла ба шна срп ска др жа ва мо ра ће да се про вла чи 
кроз све но ве стра те гиј ске Сци ле и Ха риб де, нај пре због свог 
де мо граф ског усу да, по том због не до зво ље но ду ге идеј не 
кон фу зи је срп ске по ли тич ке кла се, као и због не ра зу мљи ве 
раз је ди ње но сти по пи та њу од бра не го лог иден ти те та. Ср би ја 
нај зад мо ра да про на ђе по у зда ни без бед но сни ки шо бран, ко-
ји би је си гур но за шти тио од евен ту ал них но вих прет њи ра-
кет ним уда ри ма не до зво ље ним оси ро ма ше ним ура ни ју мом. 
Онај ко ји је не ће до ве сти у по ло жај да ње на де ца у бу дућ но-
сти ра ту ју у би ло ка квим вој ним опе ра ци ја ма, као ис по моћ 
би ло ка квим, не мач ким, или иним, ар ми ја ма Ва шинг тер не.

Zoran Petrovic Pirocanac

RADIOGRAPHIE DE LA NOUVELLE  
DOCTRINE GÉOPOLITIQUE ALLEMANDE 

(Nouveaupouvoir.Nouvelleresponsabilité.Elémentsdela
politiqueallemandeextérieureetdesécuritépourlemonde

enchangement)

Résumé

Cetessai tented’analyserradiographiquementunevision
indicative,importanteetcomplexedel’avenirallemand,“Les
élémentsdelapolitiqueextérieureetdesécuritéallemandepoule
mondeenchangement.“Nouveaupouvoiretnouvelleresponsa
bilité,”titreprincipaldel’analysestratégiqueallemande,englobe
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cinqchapitres:lerenforcementdelacoopérationtransatlan
tique,lesrapportsentrel’Allemagneetl’ordreinternational,les
rapportsentrel’Allemagneetl’Europe,lesraportsstratégiques
allemandset lerôledel’Allemagnedanslasécurité internatio
nale.

Pourcetravaill’étatallemandarassemblé52expertsde
renom en une équipemultidisciplinaire travaillant dévouément
pendantplusieursmoisen2013.Lerésultatestunecinquantaine
depagesdelavisiondel’Allemagneetdumondedanslesannées
VingtetTrentedenotresiècle.Enfait,nousnousréféronsàla
versionaccessibleauxexpertsétrangers,etnonpasàcellequi
estbeaucoupplusvolumineuseet“seulementpourlesyeuxdes
dirigeantsallemands.“

Le début même de la reflexion colléctive de l’avenir al
lemand rappelle irrésistiblement la traditionnelle pensée des
stratègesetdirigeantsallemandsdela„vieilleécole”:“L’Alle
magnen’étaitjamaisauparavantaussiprospère,horsdepérilet
librecommeaujourdhui.Mais, lepouvoiret l’infuenceentrai
nentlaresponsabilité.Celasignifieaussiqu’elledoitassumerdes
nouvelleresponsabilités.”

Notreanalysedémontrel’évidenced’unehumeuretd’une
atmosphèrestratégiquesoffensivesauxrangsdelaclassepoliti
queallemande.L’Allemagnedésireuniquementunepositionsoli
dedansleclubdesétatsdumondelesplusimportantséconomi
quementetmilitairement.Toussesplansmacropolitiques,éco
nomiquesetmilitairespoursuiventcebut.Nousavonsdésormais
uneNeuеsDeutschlanddevantnous.

Contrairement à de nombreux experts en géopolitique et
desanalysesdumondeentier,quel’Allemagneseséparegradu
ellementdel’infuencedécisiveaméricaine,etqu’elles’approche
desRusses,cetauteurconsidèrequelatendanceestplutôtcon
traire.Berlin“colle“deplusenplusà la stratégiedesEtats 
Unis,surtoutdansledomainedesécurité.L’Allemagnefortifiesa
positionmilitairostratégiqueàl’intérieurdel’OTANetfaittout
sonpossiblepourque laBundesvehrvientà la têtedesopéra
tionsmilitairesdelaWashingtern,n’importeoulesEtatsUnis
l’éxigent.

D’uncôté,Berlinfaitsonlobbyingdepuisdesannéespour
obtenirsonsiègepermanentauCVonseildesécuritédesNations
Unis,etdel’autrel’Allemagneaméliorevitelesperformancesde
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sonarméepourentrerdansdesbataillesréelles,partoutdansle
monde,souslecommandementdel’armééaméricaine.

Toutescesévolutionsdelagéopolitiqueallemande,exposée
dansletexteanalyséedansnotreessai,devraitattierunegrande
attentiondelaclassepolitiqueserbe.Ilyadequoiapprendredes
Allemands,commetoujoursdans l’histoirede l ‘Europe.Petite
Serbie,sanscessedansletourbillondestravauxsurl’architec
turede sécuritédeSudEstde l’Europedepuispreque25ans,
devraitbienanalysercedocumentstratégiqueallemand.Enfin,
noussommestoujoursdanslecolimateurgéopolitiquedesAlle
mands.
Motsclès:Allianceatlantique,coopérationtransatlantique,or

dre international, Union européenne, sécurité in
ternationale,nouveauenvironemment stratégique,
démocratie transnationaleeuropéenneàplusieurs
échelons,

Анекс1:

„Новамоћ.НоваОдговорност.“ 
Пројекатињеговиучесници

Овај документ је резултат пројекта „Елемената за
спољнуибезбедноснуполитикузаНемачку,“заједничкуини
цијативунемачкогМаршаловогфондаСједињенихдржава
и Stif tung Wis sen schaft und Po li tik (немачки Институт за
међународне и безбедносне послове) и основао га јеШтаб
заполитикупланирањаФедералнеспољнеканцеларије.Уче
сницисубили експерти за спољнуибезбедноснуполитику
изБундестага, администрације, науке, индустрије,фонда
ција,тинктанкова,медијаиневладинихорганизација.До
кументрефлектујеконсензус,алиинесагласностуњиховим
расправама,којесуодржаванеучетирираднегрупеизмеђу
новембра2012.исептембра2013.Анализеипрепорукесадр
жанеуњемунисунеопходноизражавалисвичлановипро
јекта.
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Тимнемачких стручњакакоји једопринеоизрадине
мачкеноведоктрине

ProjectManagement
Dr. ha bil. Mar kus Ka im, Stif tung Wis sen schaft und Po li tik  

Dr. Con stan ze Stel zenmüller, The Ger man Mar shall Fund of the 
Uni ted Sta tes

WorkingGroupCoordinators
Dr. Lars Bro zus, Stif tung Wis sen schaft und Po li tik, Dr. 

Jörg For brig, The Ger man Mar shall Fund of the Uni ted Sta tes, 
Dr. Ro nja Kem pin, Stif tung Wis sen schaft und Po li tik Dr. Cla u dia 
Ma jor, Stif tung Wis sen schaft und Po li tik

Assistants
Birt he Tah maz, Stif tung Wis sen schaft und Po li tik, Tho mas 

Fri e be, The Ger man Mar shall Fund of the Uni ted Sta tes
Participants
Ni els An nen, Fri e drich-Ebert Fo un da tion Dr. Tho mas Bag-

ger, Fe de ral Fo re ign Of fi ce Pe ter Beyer, Mem ber of the Ger man 
Bun de stag Dr. Joc hen Bit tner, DIE ZE IT, Prof. Dr. Ta nja Börzel, 
Fre ie Universität Ber lin Knut Brünjes, Fe de ral Mi ni stry of Eco-
no mics and Tec hno logy Dr. Chri stian Buck, Fe de ral Fo re ign Of-
fi ce Dr. Ni ko las Bus se, Frank fur ter All ge me i ne Ze i tung Mic hael 
Flügger, Fe de ral Chan cel lery Dr. Arndt Fre i he rr Freytag von 
Lo ring ho ven, Fe de ral Fo re ign Of fi ce Prof. Dr. Ma nuel Fröhlich, 
Fri e drich-Schil ler Uni ver sity Je na Dr. Ba stian Gi e ge rich, Fe de-
ral Mi ni stry of De fen ce Wol fgang Grenz, Am nesty In ter na ti o-
nal Dr. Ul ri ke Guérot, Euro pean Co un cil on Fo re ign Re la ti ons 
Dr. Wib ke Han sen, Cen ter for In ter na ti o nal Pe a ce Ope ra ti ons 
Prof. Dr. Gunt her Hel lmann, Jo hann Wol fgang Go et he Uni ver-
sity Frank furt/Main Mar tin Jäger, Da i mler AG (un til August 15, 
2013) Ale xan dra Jo nas, Ger man Ar med For ces Mi li tary Hi story 
Re se arch Of fi ce Dr. Pa trick Kel ler, Kon rad-Ade na u er Fo un da tion 
Ro de rich Ki e se wet ter, Mem ber of the Ger man Bun de stag Dr. Ka-
trin Kin zel bach, Glo bal Pu blic Po licy In sti tu te Tho mas Kle i ne-
Broc khoff, The Ger man Mar shall Fund of the Uni ted Sta tes (un til 
August 15, 2013) Ste fan Li e bich, Mem ber of the Ger man Bun de-
stag Dr. Bar ba ra Lip pert, Stif tung Wis sen schaft und Po li tik  He-
i ke Mac Ker ron, The Ger man Mar shall Fund of the Uni ted Sta tes 
Dr. Ste fan Ma ir, Fe de ra tion of Ger man In du stri es Prof. Dr. Hanns 
Ma ull, Uni ver sity of Tri er Ra i ner Meyer zum Fel de, Fe de ral Aca-
demy for Se cu rity Po licy Dr. Stormy-An ni ka Mild ner, Stif tung 
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Wis sen schaft und Po li tik  Prof. Dr. Jürgen Neyer, Euro pean Uni-
ver sity Vi a dri na Di et mar Ni e tan, Mem ber of the Ger man Bun-
de stag Prof. Dr. Ge org Nol te, Hum boldt Uni ver sity Ber lin Omid 
No u ri po ur, Mem ber of the Ger man Bun de stag Prof. Dr. Vol ker 
Pert hes, Stif tung Wis sen schaft und Po li tik Dr. To bi as Raf fel, Ro-
land Ber ger School of Stra tegy and Eco no mics

Dr. Kar sten Sach, Fe de ral Mi ni stry for the En vi ron ment, 
Na tu re Con ser va tion and Nuc le ar Sa fety Prof. Dr. Eber hard 
Sandschne i der, Ger man Co un cil on Fo re ign Re la ti ons Jürgen 
Schnap pertz, Fe de ral Fo re ign Of fi ce

Dr. Da ni e la Schwar zer, Stif tung Wis sen schaft und Po li tik 
Sve nja Si njen, Ger man Co un cil on Fo re ign Re la ti ons
Jo ac him Spatz, Mem ber of the Ger man Bun de stag Gerd Teb be, 
Ger man Bun de stag Dr. Hin rich Thölken, Fe de ral Fo re ign Of fi ce 
Ste fa ni We iss, Ber tels mann Fo un da tion  Dr. Ja sper Wi eck, Fe de-
ral Fo re ign Of fi ce

Анекс2

Домаћадимензијанемачкеспољнеполитике

„Немачка спољна политика ће наставити да развија
пуниопсегинструменатаспољнеполитике,оддипломати
је,спољнепомоћиикултурнеполитике,докоришћењавој
несиле.Међутим,чињеницадајеонаглобалноумреженаи
међузависна,такођезахтевановеприступенанационалној
разини:блискијукоординацијуизмеђудепартмана,блискију
сарадњуизмеђуизвршногизаконодавног,каоисаистражи
вачкимнинституцијама,ефективнијуполитичпкуконтро
лу,каоивећупредсаностсаобраћањусанемачкомјавношћу.

 Министарстваспољнанисуималамонополнаддефи
нисањемипимењивањемспољнеполитикевећизвесновреме.
Онаћеморатидаидаљееволуирају,дапостануиницијато
риимрежнименаџерикојиорганизујупроцесеодређивањаи
доношењаодлука.Свевишеминистарставатражићесвоју
речуспољнојполитициданас.Тоондачинијошнеопходни
јимдасеприкупљајуиконцентришувладинеанализе,упра
вљањеиспособностивођства.Теккаопример:превенција
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кризе, управљањеи fol low-up („да се бу де бли зу игра ча“,да 
се при по мог не“ - прим.З. П. П.)уНемачкојсеидаљеомета
недостаткомсарадњеизмеђуцивилних,дипломатских,по
лицијскихивојнихснага.

 Комплекснијеокружењесаскраћенимвременимаза
одговор такође захтева когнитивне способности. Знање,
перцепција,разумевање,просуђивањеистратегијскопред
виђање:светевештинемогудасеподучавајуиобучавају.
Но, свето захтеваинвестирања  од странедржаве, али
и од стране универзитета, истраживачких институција,
фондацијаиинституцијаспољнеполитике.

 Циљ мора да буде успостављање интелектуалног
окружења,којенесамоштооспособљаваипотхрањујепо
литичкукреативност,већјетакођекадродаразвијаполи
тичкеопцијебрзоиуформатимакојимогудасеоперацио
нализују.

 Вишесетакођетражииоднемачкихполитичкихсу
первизорскихтела.Креаториполитике,каоијавност,мора
ћедасенавикнунаидејудаћепроминентнијанмачкаулога
наглобалнојсценизахтевативишересурса.Нитибитреба
лодасеподценичињеницадавишеfor ward - le a ning немачка
спољнаполитиканечиниполитичкуконтролулакшом.Ово
можедазаошттитемелегитимностикодкуће.Активнија
немачкаспољнаполитикатакођезахтеваодговарајућимо
ниторингиконтролузаконодавством.Акоништадруго,ово
захтевајачањељудскихифинансијскихресурсауБундеста
гу.Најзад,креаториполитике,каоиекспертиуНемачкој,
воледасежалеоконедостаткаразумевањаспољнеполити
кеодјавности.Али,нањимаједатомењају,јернепостоји
недостатакзанимања.Данас,цивилнодруштво(кодкућеи
другде)несамодапосматраи

коментарише немачку спољну политику као никада
пре, већчакдоприносињеномобликовању.Креаториполи
тикеморајустогадаучедасаопштавајусвојуциљевесвоје
спољнеполитикеизабинутостиефикасније,какобиубедили
сопствененемачкеграђане,каоимеђународнојавномнење.
„ (рр.7 - 8)
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Анекс3

Тим екс пе ра та  је у одељ ку „Препоруке“ из ло жио кре а-
то ри ма бу ду ће не мач ке стра те ги је ва жне прав це да љег ја ча-
ња не мач ког ме ста на свет ској стра те гиј ској ма пи.

,,Пре по ру ке”: 
- На ду жи рок, Не мач ка би тре ба ло да ви ди са му се бе 

као снаб де ва ча иде ја ма за ре ор га ни зо ва ње и при ла-
го ђа ва ње ме ђу на род ног по рет ка.

 Немачкабитребалода заговарареформисањеин
ституцијамеђународногпоретка,посебнодасеУН
системучиниефектнијимилегитимнијим.Тота
кођеукључујереформисањеСаветабезбедностиса
немачкимучешћем.

 Немачка битребало да ради у правцу  адаптаци
је,продубљивањаиправногрегулисањасекторског
владања,изазаштитуопштихдобара.(р. 17.)

 Немачка мора да ради на продубљивању европске
интеграције,какобиоспособилаЕвропскуунијуда
овладаинтернимиспољнимизазовимасакојимасе
суочава,безкомпромитовањадемократије.

 НемачкабитребалоданагонинапроширивањеЕУ
крозприступЗападногБалкана;датежиблиском
истабилномодносуЕУсаТурском;даобезбедида
ЕУ,каорегионалнасила,доследнокористисвесвоје
инструментезапромовисањестабилностиидобру
владавинуусвомјужномиисточномсуседству.

 Немачка битребало да настоји да обезбеди даљи
развојCFSPиCSDP;даEEASиВисокипредставник
будуојачани;идабудумогућеодлукеквалификоване
већине. (р. 28)

 Немачкабитребалодаодржи,јачаиширисвоједо
казанопартнерствоуоквиримаЕУ,НАТОиУједи
њенихнација.Тобитребалодачинипресаднуодно
симасаизрањајућимсилама.

 Немачкабитребалодаојачасвојепартгнерствоса
изазивачима чији се интереси умногоме поистове
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ћују са интересимаНемачке иЕвропе.Посебно би
требалодапромовишеулогерегионалногвођстваза
таквеземље,каоињиховоучешћеумеђународним
организацијама.

 Немачкаспољнаполитикамораилидаинтегрише
изазивачеохрабрујућиихзаконструктивноделање,
илидаихсуспрежеограничавајућињиховделокруг
акције (т.ј.диверсификујућињиховеиспорукесиро
вина, или подржавањем регионалних такмаца.(р. 
36)

 Парадигма управљањаризиком за немачку безбед
носнуполитику захтевасвеукупнивладинприступ
иојачавањеспособностиуобластимазнањас,ана
лизеистратегијскогпредвиђањаукључујућиједну
интердепартманскуанализустратегијскогризика.

 Кризаиодборзавојноразвијањетребалобидабу
дууспостављениунемачкомБундестагу.Парламен
тарноучешћеуодлукамаоразвијањутребалобида
буде учињенофлексибилнијим, наспример ствара
јући мисије подложне опозивању, комбиноване са
ранијим учешћем законодавства извршном влашћу
ирасзменеинформацијасасавезничкимзаконодав
ствима.

 Да би боље информисала немачку јавностотеку
ћим безбедносним изазовима, Федерална влада би
требало да редовно подноси извештај о немачкој
безбедностиБундестагу.  (р. 44)
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