
УДК: 327(497.11):327(4-672EU)
Примљено:  16. фебруара 2010.
Прихваћено: 05. марта 2010.
Оригинални научни рад

Српска политичка мисао 
број 1/2010.

год. 17. vol. 27.
стр. 43-66.

43

МомчилоСуботић
Институтзаполитичкестудије,Београд

СРБИЈАИЕВРОПСКАУНИЈА

Сажетак
У ра ду се ана ли зи ра „бе зал тер на тив но“ евро у ниј ско опре де-

ље ње вла да ју ће ко а ли ци је у Ср би ји и ука зу је на нео др жи вост те зе 
по ко јој  пи та ње су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те та Ср би-
је, тј. пи та ње  Ко со ва и при сту па ње ЕУ  чи не два одво је на про це са. 
Ову те зу, уоста лом, по би ја и чи ње ни ца да је ве ћи на др жа ва чла ни-
ца ЕУ при зна ло не за ви сност Ко со ва. У да љем тек сту аутор ис ти че 
и ана ли зи ра ге о граф ску и по ли тич ки не до вр ше ност ка ко Ср би је, 
та ко и Европ ске уни је и раз ви ја те зу да је да на шња ЕУ аме рич ко-
на тов ски про тек то рат ко ји слу жи пре вас ход но им пе ри јал ним ин те-
ре си ма САД. У окви ру ове те зе на слу ћу је се мо гућ ност  да Ср би-
ја, кре ћу ћи се ка ЕУ, за вр ши у об но вље ној Ото ман ској им пе ри ји, 
с об зи ром да САД по сред ством Тур ске као ре ги о нал не си ле, ко ја 
не кри је сво је по ли тич ко-те ри то ри јал не аспи ра ци је, оне мо гу ћа ва 
кон сти ту и са ње Сје ди ње них европ ских др жа ва. Осим то га, Евро па 
без Ру си је ни је до вр шен иден ти тет. 
Кључ не ре чи: Ср би ја, Ко со во и Ме то хи ја, ЕУ,  САД, НА ТО, Ру си ја 

СВАЛИЦАЕВРОУТОПИЗМА

Нај но ви ји по ли тич ки став вла да ју ћег ре жи ма у Ср би ји у по-
гле ду европ ских ин те гра ци ја ста не у јед ну ре че ни цу, ко ја гла си: 
„Ако бу де усло вље на, Ср би ја би ра Ко со во, а не Европ ску уни ју“1). 
До ју че је тај став из гле дао не што дру га чи је и из ра жа вао се кроз 
син таг му: „Евро па не ма ал тер на ти ву“. По ред овог сло га на ре жим 
у Ср би ји је ин си сти рао на те зи да су ста тус Ко со ва и Ме то хи је и 
1) Ми ни стар ино стра них по сло ва Ср би ја Вук Је ре мић, пре ма: Фокстелевизија, Бе о град, 

3. мар та 2010.
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учла ње ње у ЕУ два одво је на про це са. По ка за ће се, а зна ло се од 
са мог по чет ка да је у пи та њу нео др жи ва те за, тј. да се пи та ње це ло-
ви то сти Ср би је и ње но учла ње ње у „по ро ди цу европ ских на ро да“ 
не мо гу по сма тра ти одво је но. 

О Евро пи без ал тер на ти ве го во ри ле су и го во ре не са мо вла-
да ју ће не го и опо зи ци о не стран ке; у по след ње вре ме то је кључ ни 
сло ган но ве „де мо крат ске“2) стран ке - Срп ске на пред не стран ке. С 
овим сло га ном То ми слав Ни ко лић на сту па у јав но сти и про зи ва 
пред сед ни ка ДСС- а Во ји сла ва Ко шту ни цу, да се овај из ја сни да ли 
је сте или ни је за Европ ску уни ју. Ни ко лић,  из во де ћи Ко шту ни цу 
на „евро у ниј ски“ ”бе зал тер на тив ни” „бри са ни про стор“, на мер но 
пре ви ђа чи ње ни цу да је Ко шту ни ца, ста вља ју ћи у пр ви план су-
ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет Ср би је,  за у зео ве о ма ја сан 
став пре ма ЕУ и да је због тог свог ста ва из гу био власт на по след-
њим из бо ри ма. Али, то је очи глед но  при ча о но вим „евро ен ту зи-
ја сти ма“ у Ср би ји. 

С дру ге стра не, Срп ска ра ди кал на стран ка до след но оста је 
при свом про грам ском ста ву ко ји се про ти ви иде ји Европ ске уни је 
за ко ју је пред сед ник ра ди ка ла Во ји слав Ше шељ ре као да је „са та-
ни стич ка тво ре ви на“.

Оста ле, ма ње, стран ке на вла сти и у опо зи ци ји има ју бла го-
на клон став пре ма евро а тлант ским ин те гра ци ја ма .

Ов де се на ла зи мо пред зна чај ним пи та њем: Због че га је ак ту-
ел ни срп ски ре жим за ме нио син таг му: „Евро па не ма ал тер на ти ву“ 
у син таг му: „Ако бу де усло вље на, Ср би ја би ра Ко со во, а не ЕУ“? 
Да ли то зна чи да је до шло  до су штин ске про ме не спољ но по ли-
тич ке па ра диг ме?

На жа лост, сма тра мо да ни је и то све до че сле де ће  чи ње ни це: 
а) но ва срп ска власт, фор ми ра на, ју ла 2008, пот пи са ла је ССП са 22 
др жа ве чла ни це ЕУ ко је су при зна ле не за ви сност Ко со ва; тај спо-
ра зум Ср би ја је при ме њи ва ла јед но стра нои на ве ли ку соп стве ну 
фи нан сиј ску ште ту од пре ко 300 ми ли о на евра; б) Ср би ја је (ми мо 
и про тив ста ва  Ру си је ) при хва ти ла не ле гал ну ми си ју ЕУЛЕКС као 
сво је вр сну прет ход ни цу про тив прав не не за ви сно сти Ко со ва, чи ји 
је за да так да спро ве де Ах ти са ри јев план о не за ви сно сти; срп ска 
власт је тај но и не ле гал но пот пи са ла Про то кол о гра ни ци из ме ђу 
Ср би је и Ко со ва и, нај зад; Ср би ја при хва та уче шће Ко со ва у ме ђу-
на род ним ор га ни за ци ја ма под на зи вом УН МИК Ко со во, чи ме је 
2) Ли дер СНС То ми слав Ни ко лић је ову стран ку - на ста лу по сле из вр ше ног пу ча у Срп ској 

ра ди кал ној стран ци - на звао но ва „де мо крат ска“ стран ка.
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обе сна же на Ре зо лу ци ја 1244 СБ УН по ко јој је Ко со во и Ме то хи ја 
нео ту ђи ви део Ре пу бли ке Ср би је.

На јед ној стра ни, да кле,  има мо власт ко ја се вер бал но за ла-
же за су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет, тј. очу ва ње Ко со ва 
и Ме то хи је у са ста ву Ср би је и при сту па ње Европ ској уни ји, и то 
пред ста вља као два одво је на про це са,  а на дру гој стра ни та иста 
власт чи ни ка та стро фал не по те зе ко ји во де фак тич кој не за ви сно-
сти Ко со ва.

Ни јед на европ ска др жа ва ни је ис ти ца ла фа та ли стич ку и 
бес пер спек тив ну те зу: „ЕУ не ма ал тер на ти ву“, по пут Ср би је. Све 
европ ске зе мље су пре ула ска у ЕУ пре го ва ра ле као рав но прав ни 
парт не ри, та ко ре ћи тр го ва ле и цен ка ле се око усло ва сво га члан-
ства, по ста вља ло се пи та ње  шта се ну ди и шта се до би ја учла ње-
њем  у ЕУ. Се ти мо се ка ко су Шпа ни ја или Пор ту гал у пре го во ри ма 
са ЕУ шти ти ли сво ју по љо при вре ду, или ка ко је „за те зао“ че шки 
пред сед ник Вац лав Кла ус да би Че шку што бо ље по зи ци о ни рао у 
Европ ској уни ји. И ни ко од њих ни је ре као да „ЕУ не ма ал тер на ти-
ву“; Нор ве шка је два пу та од би ла при јем на ре фе рен ду му, итд. Ме-
ђу тим, то очи глед но не ва жи за Ср би ју, ко ја „је да нас пот пу но дез о-
ри јен ти са на и под се ћа на не ког ко лу та по ма гли ве за них очи ју...“3)

У еко ном ском по гле ду Ср би ја се пот пу но пре да ла у ру ке 
Свет ске бан ке и ММФ-а; за ду жи ва њу ниг де кра ја. О не ка квом еко-
ном ском ра чу ну европ ских ин те гра ци ја власт у Ср би ји ни је из не ла 
ни је дан ва љан ар гу мент; по ми њу се са мо европ ски фон до ви као 
не ка кви ча роб ни шта пи ћи, али се ниг де не по ми ње про из вод ња и 
култ ра да; у Ср би ји је из гле да нај о мра же ни ја реч  упра во оно што 
би тре ба ло да је сми сао сва ког еко ном ског пла на и де ла ња-про из-
вод ња. 

Де јан Ми ро вић је у књи зи АргументипротивЕвропскеуни-
је4) на вео основ не еко ном ске раз ло ге због ко јих Ср би ја не би тре-
ба ло да при сту пи Европ ској уни ји. Ме ђу пр ви ма је тај што је ЕУ  
крај ње би ро кра ти зо ва на су пер др жа ва. О не ка квој де мо кра ти ји не 
мо же уоп ште да се го во ри, реч  је о тзв. факс-де мо кра ти ји.

Чи та ва еко ном ска по ли ти ка ЕУ пре ма кан ди да ти ма са сто ји 
се у то ме да се мак си мал но под стак не увоз ро бе из ЕУ и пре у зму 
нај про фи та бил ни ја до ма ћа пред у зе ћа. У Ср би ји је то већ уве ли ко 
учи ње но по чев од пре у зи ма ња срп ских ба на ка, што је био је дан од 
по чет них уда ра ца на фи нан сиј ску су ве ре ност зе мље. У ту свр ху 
3) Во ји слав Ко шту ни ца, „Ср би ја не ма ал тер на ти ву”, Вечерњеновости, 20. ја ну ар 2009, 

стр. 2.

4) Де јан Ми ро вић, АргументипротивЕвропскеуније, Срп ски са бор Две ри, Бе о град, 2008.
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се од кан ди да та нај пре зах те ва да се укло не све ца ри не пре ма ЕУ, 
као што се, исто вре ме но, под сти че за ду жи ва ње зе мље кан ди да та, 
ка ко би се уве ћа ла тре нут на ку пов на моћ ста нов ни штва и та ко дао 
по сао фир ма ма из ЕУ. Због та кве по ли ти ке, ре ци мо,  Пољ ска, ко ја 
је 1991. има ла спољ но тр го вин ски су фи цит 2 ми ли јар де до ла ра, до 
2000. го ди не је до шла до де фи ци та од 13 ми ли јар ди до ла ра, а Ма-
ђар ска, ко ја је 1990. има ла су фи цит од 350 ми ли о на, до 2000. го ди-
не је до шла до де фи ци та од 2 ми ли јар де до лар.5)  Пољ ска, Че шка и 
Ма ђар ска, зе мље ко је се сла ве као ли де ри евро-тран зи ци је, да нас 
су ме ђу нај за ду же ни јим зе мља ма Евро пе. Са мо Ма ђар ски спољ ни 
дуг из но си 62 ми ли јар де евра. Слич но је и са Ср би јом. Спољ ни 
дуг Ср би је се, од 2000, ка да је зва нич но по че ло при бли жа ва ње Ср-
би је ЕУ, до да нас удво стру чио (са 10 на 20 ми ли јар ди до ла ра), док 
је спољ но тр го вин ски де фи цит по рас тао са 1,1 ми ли јар ди до ла ра 
(2000) на 7,2 ми ли јар ди (2004), да би до 2008. на ра стао на чак 8,1 
ми ли јар ди евра.

Ми ро вић овом сво јом оп се жном и ар гу мен то ва ном ана ли зом 
раз ве ја ва све ма гле и ука зу је на ми то ве око европ ских ин те гра ци-
ја. Да их  за ову при ли ку са мо име ну је мо. Мит је при ча о из ла ску 
до ма ћих про из во ђа ча на ЕУ тр жи ште.  С ко јим про из во дом би то 
Ср би ја иза шла на раз ви је но тр жи ште од пре ко 500 ми ли о на ста-
нов ни ка. Сле де ћи мит је онај о европ ским пла та ма у фир ма ма ко је 
су ку пи ли Евро пља ни; та ко ђе мит  је да ула зак у ЕУ зна чи за у ста-
вља ње исе ља ва ња обра зо ва не и мла ђе рад не сна ге, јер се сад мо же 
на ћи по сао и код ку ће. На про тив, при кљу че ње не ке ис точ но е вроп-
ске зе мље ЕУ по пра ви лу је до са да по вла чи ло још ма сов ни ју еми-
гра ци ју. Ми ро вић ов де ука зу је на при мер Пољ ске, из ко је је, на кон 
ула ска ове зе мље у ЕУ 2004, еми гри ра ло око два ми ли о на љу ди. 
Слич но сто ји ствар и са Бу гар ском, из ко је је, то ком при кљу че ња 
ЕУ (одн. на кон ста вља ња на «бе лу шен ген ску ли сту»), еми гри ра ло 
пре ко ми ли он ста нов ни ка. Исто се по но ви ло и са Ру му ни јом, ко ју 
је на пу сти ло два ми ли о на рад но спо соб них љу ди.6)  За што би бо ље 
про шла Ср би ја? Пе ти мит је да ће са мо при сту па ње  ЕУ до не ти ве-
ли ке ко ли чи не нов ца из европ ских фон до ва. Ко ли ко је овај мит код 
нас раз ви јен ви ди се, ре ци мо, из из ја ве Бо жи да ра Ђе ли ћа, да тој у 
пред из бор ној кам па њи 2008, да ће “до кра ја ман да та на ред не вла-
де Ср би ја из европ ског бу џе та уме сто са да шњих 200 ми ли о на евра 
до би ја ти ми ли јар ду евра го ди шње”; итд. итд.
5)  Де јан Ми ро вић, исто, стр. 56.

6)  Де јан Ми ро вић, исто, стр. 158-165.
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СРБИЈАИЕУ-НЕДОВРШЕНИИДЕНТИТЕТИ

За срп ску вла да ју ћу „ели ту“гра ни це ни су ва жне, док их сви 
дру ги ус по ста вља ју; ни је по зна то да се ијед на др жа ва та ко нео д го-
вор но од но си пре ма соп стве ном те ри то ри јал ном ин те гри те ту као 
Ср би ја, и да та ко на ив но раз ви ја иде ју „евро у то пи зма“ као Ср би ја. 

И по ред чи ње ни це да су 22 др жа ве чла ни це Европ ске уни је 
од укуп но 27 при зна ло не за ви сност Ко со ва, Ср би ја и да ље стре ми 
европ ским ин те гра ци ја ма, на сто је ћи да са сво јим за пад ним „при-
ја те љи ма“ раз ви ја од но се са рад ње и раз у ме ва ња. Мо же ли би ти 
са рад ње и раз у ме ва ња уко ли ко кључ не др жа ве ЕУ уда ра ју на су-
ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет Ср би је, нај ва жни ји атри бут 
сва ке др жа ве. Функ ци о не ри ових др жа ва не кри ју, већ над ме но са-
оп шта ва ју, да се од Ср би је не тра жи да при зна не за ви сност Ко со ва 
као услов ње ног укљу че ња у ЕУ, али да Ср би ја не мо же по ста ти 
чла ни ца ЕУ док не ус по ста ви до бре од но се са су се ди ма. Код су-
се да се ми сли и на Ко со во, и то пре вас ход но на Ко со во-ка ко је са-
оп штио фран цу ски ми ни стар ино стра них по сло ва Бер нар Ку шнер, 
по зна ти ср бо мр зац  из  по злу по зна те еки пе „Ле ка ри без гра ни ца“ 
и јед но вре ме ме ђу на род ни пред став ник на Ко со ву и Ме то хи ји.  
Ку шнер је по себ но ис та као да је при зна ње Ко со ва не по врат но и 
ко нач но. 

Др жав ни ми ни стар у Ми ни стар ству спољ них по сло ва Не-
мач ке Вер нер Хо јер нас оба ве шта ва да „тре ба ство ри ти кли му ко-
ја ће Бе о гра ду олак ша ти ре ша ва ње про бле ма Ко со ва“. На во де ћи 
усло ве ко је би Ср би ја тре ба ла да ис пу ни пре под но ше ња зах те ва 
за члан ство у Европ ској уни ји, Хо јер је по но вио да „ЕУ не при ма 
чла но ве ко ји ни су ре ши ли про бле ме са сво јим су се ди ма“.7) 

Сти вен Вод сворт, ам ба са дор Ве ли ке Бри та ни је у Ср би ји, 
ка же да ће Ср би ја у Евро пу тек 2017, те да: „...у ЕУ пре о вла ђу је 
став о европ ској пер спек ти ви Ко со ва, а ка ко ће мо то по сти ћи, то 
у овом  тре нут ку ни са ми не зна мо. Во ле ли би смо да Ср би ја по-
др жи ту пер спек ти ву, да ра ди са ЕУ, са су се ди ма, као и са срп ском 
за јед ни цом на Ко со ву, ка ко би се цео ре ги он кре тао на пред...”. На 
пи та ње: Мо же ли ми шље ње Ме ђу на род ног су да прав де у Ха гу  у 
ко рист Ср би је да ути че да Бри та ни ја  и дру ге зе мље про ме не од-
лу ку о при зна ва њу Ко со ва? -Вод сворт ка же: „То се не ће до го ди ти. 
Ве ли ка ве ћи на др жа ва у Евро пи при зна ла је Ко со во-ви ше од 60 
од сто чла ни ца ОЕБС, ви ше од 70 од сто чла ни ца Са ве та Евро пе и 
пре ко 80 од сто чла ни ца ЕУ. Ре пу бли ка Ко со во је као не за ви сна др-
7)  Ви ди: Гласјавности, 28. но вем бар 2009, стр. 2.
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жа ва чла ни ца ММФ и Свет ске бан ке, уз по др шку око 60 од сто свих 
чла ни ца УН. Пот пу но је не ре ал но оче ки ва ти да се све ово окре не 
уна зад...“8)

На ова кав став кључ них др жа ва ЕУ сва ка ко су ути ца ли и по-
ме ну ти по ли тич ки по те зи ак ту ел ног ре жи ма у Ср би ји, ко ји су во-
ди ли ка пу зе ћој не за ви сно сти Ко со ва. Њи ма тре ба при до да ти још 
је дан – а то је опре де ље ње Ср би је да пре ко Ме ђу на род ног су да 
прав де у Ха гу тра жи ре ше ње за Ко со во и Ме то хи ју, од но сно за пи-
та ње сво је др жав не це ло ви то сти. 

“Пред сед ник Ср би је Бо рис Та дић, као и оста ли срп ски ду-
жно сни ци не пре ста но по на вља ју да ни кад не ће при зна ти не за ви-
сност Ко со ва и Ме то хи је. То се под ра зу ме ва  јер то  зна чи по што ва-
ти Устав Ср би је, што је ду жност и оба ве за сва ког ње ног гра ђа ни на, 
па и пред сед ни ка.  Све дру го би би ла ве ле и зда ја зе мље.  Срп ска 
власт се од лу чи ла да пи та ње ме ђу на род но прав не ле гал но сти Де-
кла ра ци је о не за ви сном Ко со ву до ста ви на ре ша ва ње Ме ђу на-
род ном су ду прав де у Ха гу. Срп ска власт ка же да је на тај на чин  
пи та ње Ко со ва  са по ли тич ког из ме сти ла на прав ни те рен. Ово 
је не у вер љи ва те за с об зи ром да је ми шље ње Ме ђу на род ног су да 
прав де са ве то дав но и ни ко га не оба ве зу је да по сту па пре ма ње-
му. Ко сов ски Ал бан ци ни ка да не ће до ћи за пре го ва рач ки сто без 
сна жног при ти ска ве ли ких за пад них си ла, ко је су и би ле мен то ри 
ства ра ња ове ква зи др жав не тво ре ви не. Они су на мер но пре ки ну ли 
пре го во ре кра јем 2007. го ди не, твр де ћи да су мо гућ но сти  за пре-
го во ре ис цр пље не јер се две стра не ни су до го во ри ле. А до го во ра 
ни је би ло јер је јед на стра на, ко сов ски Ал бан ци, има ла ап со лут ну 
по др шку да не по шту је Ре зо лу ци ју 1244.   Не тре ба се за ва ра ва ти 
да ће са ве то дав но ми шље ње (под усло вом да  уоп ште бу де  ишло у 
при лог Ср би ји) при мо ра ти Ва шинг тон и Бри сел да до не су од лу ку 
о но вим пре го во ри ма. Та ко ђе, зна ло се да је ме ђу на род но пра во на 
стра ни Ср би је и да је то За пад иг но ри сао, па је илу зор но оче ки ва ти 
да ће За пад то ми шље ње про ме ни ти  пред су дом у Ха гу. Сто га се 
ова кав по тез срп ске вла сти мо же про чи та ти као сво је вр сно „бе жа-
ње од про бле ма“, не за ме ра ња за пад ним при ја те љи ма, све у сти лу 
„бри го мо ја пре ђи на дру го га“.

Ту жба је сва ка ко ја чи по тез од тра же ња ми шље ња за не што 
што је прав но пот пу но не спор но. Осим то га, „ ту жба го во ри и о 
чвр сти ни вла сти те про це не и ста ва уко ли ко сте уве ре ни у то да је 
По ве ља УН и Ре зо лу ци ја 1244 до ве де на у пи та ње, од но сно, ни-
је по што ва на. У том слу ча ју не ће те тра жи ти ми шље ње, по го то во 
8) Стивен Водсворт, “Србија ће у Европу тек 2017”, Новости, 3. март 2010, стр. 2 - интервју, 

разговарала Данијела Милинковић
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не са ве то дав но9). Ту жба би  би ла не са мо до каз да је срп ска власт 
уве ре на у ис прав ност та кве од лу ке, већ би све до чи ла о су ве ре ној 
вла сти јед не др жа ве, би ла би, да кле, и сна жна по ли тич ка по ру-
ка.  За што срп ска власт ни је ту жи ла Сло ве ни ју ко ја је у тре нут ку 
при зна ња Ко со ва  пред се да ва ла Европ ском уни јом, или на при мер 
Хр ват ску, ко ја је про те ра ла  го то во све Ср бе из Ре пу бли ке Срп ске 
Кра ји не. За што Ср би ја за уз врат ни је при зна ла Вла ду и Ре пу бли-
ку Срп ску Кра ји ну, ко ја је , за раз ли ку од Ко со ва, има ла пра во на 
са мо о пре де ље ње и по том осно ву за сно ва ла сво ју др жа ву, ко ју су 
Хр ва ти уз по моћ За па да и Ва ти ка на не ми ло срд но уни шти ли. Ти ме 
би Ср би ја на прав ни те рен из не ла све чи ње ни це у раз би ра спа ду 
ју го сло вен ске др жа ве. Пред ност ту жбе је у то ме што под ра зу ме ва 
ја сан од го вор у ви ду пре су де. Уме сто то га има мо го то во не ве ро ва-
тан па ра докс, сву где, али не и у хр ват ској по ли ти ци: Хр ват ска је 
ту жи ла Ср би ју за из гон Ср ба из Кра ји не?!  Ср би ја се и овом при ли-
ком до след но па ци фи стич ки по на ша, сле по се др жи ме ђу на род ног 
пра ва, од у ста ју ћи  од про тив ту жбе за ге но цид Хр ва та над Ср би ма 
то ком це лог 20. ве ка и, да не би озло је ди ла Хр ва те, ин си сти ра са мо 
на „Олу ји“. 

Во ји слав Ко шту ни ца  ука зу је на став ЕУ да по сле слу ча ја 
Ки пра не ће при хва ти ти члан ство ни јед не др жа ве чи ји ста тус и те-
ри то ри јал ни ин те гри тет ни је ре шен. То зна чи да ће у пр ви мах, 
док пре го во ри о кан ди да ту ри бу ду тра ја ли, би ти по треб но да се 
ус по ста ве до бро су сед ски од но си из ме ђу Ср би је и ње ног де ла ко ји 
се зо ве Ко со во и Ме то хи ја. За тим ће се од Ср би је оче ки ва ти пу на 
нор ма ли за ци ја и са рад ња са вла сти ма из При шти не…”10)

Из ме ђу Ср би је и Европ ске уни је по сто ји уоч љи ва слич ност 
ка да је у пи та њу њи хо ва  иден ти тет ска не до вр ше ност. На и ме, и   
Ср би ја и Европ ска уни ја су ге о граф ски и по ли тич ки  не до вр ше ни 
ен ти те ти. Нај пре о Ср би ји.

ВластуСрбији јенелигитимна. Да на шњи ре жим у Ср-
би ји, има ју ћи у ви ду да је фор ми ран од стране моћ них за пад них 
ам ба са до ра и не ких срп ских бо га та ша, иза бран ми мо из бор не во-
ље и во ље на ро да – дру гим ре чи ма за ко а ли ци ју на вла сти ни ко 
у Ср би ји ни је гла сао, што зна чи да је власт не ле ги тим на. Из ове 
но тор не чи ње ни це сле ди ло гич на кон ста та ци ја да  Ср би ја не ма  су-
ве ре не вла сти,  што још ви ше  оте жа ва иона ко не за ви дан по ло жај 
Ср би је (и срп ског на ро да у це ли ни),; Ср би ја је др жа ва без др жав не 
це ло куп но сти; са Ко со вом под ме ђу на род ним про тек то ра том , чи ју 
9) Во ји слав Ко шту ни ца-ин тер вју, Гласјавности, 7. де цем бар 2009, стр. 2.

10) Мом чи ло Су бо тић, “Оти ма ње Ко сме та у про це су ра ср бљи ва ња Бал ка на”, Национални
интерес 3/2009, део: Ту жба или са вет, ИПС, Бе о град, 2009, стр. 66-68.
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не за ви сност су при зна ле кључ не за пад не зе мље, др жа ва ко ја не зна 
где су јој гра ни це; др жа ва ко ја се под при ти ском моћ них за пад них 
зе ма ља од ре кла др жа во твор ног пра ва срп ског на ро да у РСК; др жа-
ва пот пи сник Деј тон ског спо ра зу ма ко ји је на Дри ни ус по ста вио 
др жав ну  гра ни цу, ко ја не при род но и нео прав да но раз два ја исти - 
срп ски на род; да кле др жа ва ко ја пред ста вља сво је вр сни ре зи ду дум 
раз би ра спа да ју го сло вен ске др жа ве ко јим је, у ју го сло вен ској вер-
зи ји са мо о пре де ље ња, из ван Ср би је оста ла го то во по ло ви на срп-
ске по пу ла ци је, има ју ћи у ви ду и цр но гор ску се па ра ти стич ку не за-
ви сност. Уз све то  у то ку су уну тра шњи се па ра ти стич ки и спољ ни 
раз би јач ки про це си на да љем рас пар ча ва њу и ре дук ци ји срп ског 
др жав ног и по ли тич ког про сто ра - у Вој во ди ни, Ра шкој обла сти...

И уме сто да но ва „де мо крат ска“ срп ска власт, ка ко за се бе 
во ли да ка же,  у мир ној и де мо крат ској ат мос фе ри од сво јих за пад-
них са ве зни ка зах те ва да се на до бро ор га ни зо ва ној ме ђу на род ној 
кон фе рен ци ји ре ши  и срп ско пи та ње, и то као ин те грал ној осно ви, 
као је ди но не ре ше но пи та ње по сле се па ра ти стич ких ра то ва у бив-
шој СФРЈ, срп ски ре жим са „не до вр ше ном др жа вом“ хр ли у не из-
ве сност европ ских и евро а тлант ских ин те гра ци ја.

Ге о граф ска и по ли тич ка  не до вр ше ност, не до ста так иден ти-
те та и не из ве сност пра ти и ЕУ као ен ти тет у на ста ја њу.  Ов де ће мо 
ука за ти на не ко ли ко аспе ка та по сма тра ња ЕУ и ње не ге о по ли тич ке 
пер спек ти ве. 

Јед но је гле ди ште исто ри ча ра Ми ло ра да Ек ме чи ћа,  ко ји ис-
ти че да је „ ује ди ње ње са Евро пом при род на не ми нов ност срп ског 
на ро да, јер у дру гој ге о гра фи ји ни ка да ни смо жи ве ли. Оста је пи-
та ње да ли је да на шња Евро па, Евро па“. Ов де Ек ме чић да је не га-
ти ван од го вор. О то ме ка кав је од нос члан ства у ЕУ и на ци о нал ног 
иден ти те та Ек ме чић ци ти ра Ха геа Шул цеа, не мач ког струч ња ка за 
исто ри ју на ци ја и мо дер ног на ци о на ли зма, ко ји  ка же: „ Не по сто ји 
ни јед на зе мља у Европ ској уни ји у ко јој не би ва жи ло пра ви ло да 
са мо он да мо жеш по ста ти Евро пе јац, све до кле си у исто вре ме до-
бар гра ђа нин соп стве не зе мље, сво је соп стве не на ци је“. Ек ме чић 
да ље ис ти че: „ Они ко ји да нас Ср бе уче да се уљу де и ока не сво је 
на ци је, ра де су прот но у сво јој ку ћи. На пр вом ме сту се то од но си 
на Сје ди ње не Др жа ве. Ми ли он ским до се ља ва њем но вих ста нов-
ни ка азиј ског, африч ког и ла тин ско а ме рич ког по ре кла, иш че зла 
је ста ра Аме ри ка. Уме сто ује ди ња ва ња, на днев ном ре ду је раз вој 
ма лих уну тра шњих иден ти те та. Аме ри ка се це па у не је дин стве не 
ет ни је. Упра во због то га се по ли тич ка ели та упи ње да на ђе но ве 
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мо ти ве но вог ин те гри са ња, без ко га да на шње САД не ма ју бу дућ-
но сти“.11)

Ек ме чић нам са оп шта ва да је да на шња Евро па још увек „ва-
ти кан ски за бран“ и да она тре ба да до жи ви уну тра шњу и спољ ну 
тран сфор ма ци ју. „Ње не ис точ не гра ни це су исто оно ли ко не ја сне 
ко ли ко су би ле не ја сне Вол те ру и На по ле о ну пре два сто ле ћа. Они 
су ми сли ли да је ис точ на гра ни ца Евро пе, ис точ на гра ни ца Пољ-
ске, за ко ју ни су зна ли ку да би је по ву кли. Дње пар са Ки је вом по-
кри ва ис точ ни про стор ста ре Пољ ске и Ли тве, али је и ту ви ше 
дру гих не го Пољ ске. И кад би се ује ди ни ла са по ло ви ном Укра-
ји не, или це лом Укра ји ном, та ква Евро па ће у бу ду ћем рас по ре-
ду свет ских си ла још увек би ти ин фе ри ор на. Има ће ма ње од по ла 
ми ли јар де ста нов ни ка, пре ма без ма ло три пу та ви ше ста нов ни ка 
у Ки ни, или Ин ди ји. Са Сје ди ње ним Др жа ва ма - са ко ји ма је са да 
са мо вој нич ки ин те гри са на под аме рич ком ко ман дом-пер спек ти ва 
Евро пе не ма свој иден ти тет и про ма ши ће по сла ње. Очи глед но ће 
бу ду ћи раз вој све ви ше усло вља ва ти европ ску за јед ни цу са укљу-
чи ва њем Ру си је, са це лом ње ном ба шти ном из вре ме на Со вјет ског 
Са ве за“.12)

Ек ме чић на по ми ње да је Евро па са Ру си јом има ла, и још 
увек има, зна чај не за го вор ни ке  и да иде ја ује ди ње ња  Евро пе са 
Ру си јом ни је но ва. Та ко ђе под се ћа да је ге не рал Де Гол за ми шљао 
бу ду ћу Евро пу „од Атлан ти ка до Ура ла“, са исто риј ском Ру си јом. 
„Евро па са Ру си јом, до ис точ не гра ни це Са ха ли на, је сте европ ска, 
а не ру ска нео п ход ност. Бу ду ћа ево лу ци ја Евро пе ће ићи у том сми-
слу (...) Иде ја о Евро пи са Ру си јом има и ду би ну и ши ри ну у све ту 
и очи глед но ће се пре тва ра ти у оствар љив про је кат. Ру си ја је на 
пу ту сје ди ње ња са Ка зах ста ном, Бе ло ру си јом и Укра ји ном, бар де-
лом ње“.13)

Со ци о лог Ми лан Бр дар ис ти че да је За пад на Евро па, ко ја је 
од кра ја Дру гог свет ског ра та до да нас ко ло ни ја САД, кре ну ла у 
ује ди ње ње пре не го што је раш чи сти ла од но се са САД. Он твр ди 
да  Евро па не мо же да се кон со ли ду је док не раш чи сти ра чу не са 
сво јим нај ја чим парт не ром (САД), те да ће због то га до ћи до су ко-
ба из ме ђу  Евро пе и САД. Бр дар ис прав но за па жа ге о по ли тич ку 
кон стан ту по ко јој Аме ри ци не од го ва ра еко ном ско-по ли тич ки и 
без бед но сно си ту и ран европ ски  иден ти тет и ен ти тет. Бр дар ис ти-
че: „САД има ју ин те рес да Сје ди ње не европ ске др жа ве ни кад не 
11) Ми ло рад Ек ме чић, “Бу дућ ност гле да мо кроз та му”, НИН, Бе о град,  7. и 14. ја ну ар 2010, 

ин тер вју, раз го ва ра ла Зо ра Ла ти но вић

12)  Ми ло рад Ек ме чић, исто

13)  Ми ло рад Ек ме чић, исто
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за жи ве, за то што је то огро ман еко ном ски по тен ци јал. Због то га су 
и уско чи ли у ове на ше ра то ве де ве де се тих и под сти ца ли их, ка ко 
би уз др ма ли Евро пу. А мно ги за бо ра вља ју да рас па ду Ју го сла ви је 
прет хо ди и симп то ма ти чан до га ђај у је сен 1991. го ди не - осни ва-
ње фран цу ско-не мач ких вој них сна га, као је згра бу ду ће европ ске 
вој ске. Ва шинг тон то  ни је гле дао са сим па ти ја ма, не го као под ста-
нар ко ме уско ро сле ди от каз.“ 14) Аме ри ка се уме ша ла у европ ске 
по сло ве и у на шем слу ча ју до ка зу ју ћи Евро пи да је не спо соб на да 
са ма ре ша ва пи та ња кри за у соп стве ном про сто ру.

Бр дар сма тра  да ће се Ср би ја умо ри ти и на кра ју при ста ти 
да при зна Ко со во као услов ула ска у ЕУ.    Он ка же: „Онај ко нам 
је Ко со во отео, оче ку је да га кад тад при зна мо. По ла ко, не тре ба да 
жу ри мо, ка жу они. Ср би ја је у уло зи жа бе ко ју спо ро ку ва ју. Ако 
нас уву ку у НА ТО, има ју пра во да оче ку ју да при зна мо Ко со во, а 
та ко ђе и ако хо ће мо у ЕУ. Ко озби љан у овој зе мљи оче ку је да ће 
26 зе ма ља по ву ћи при зна ње Ко со ва да би Ср би ја по ста ла чла ни ца 
ЕУ? Ка ко мо же озби љан чо век да по ве ру је да ће ЕУ да нас при ми, 
а да не ка же: при хва ти те при зна ње, па кад уђе те би ће мо сви сво-
ји... И сва та про лон ги ра ња су са мо у свр ху што ду жег „ку ва ња“. И 
он да се вра ћа мо на ону те зу „ни су ва жне гра ни це“...Би ће то је ди ни 
али би нео д го вор ној по ли тич кој и не му штој ин те лек ту ал ној ели ти 
ко ја зна шта се зби ва а све пра ти „за ве ром ћу та ња“ про тив соп стве-
не зе мље“. 15)

Ге о по ли ти ко лог Ми лош Кне же вић је нај оп се жни је осве тлио 
пи та ње евро скеп ти ци зма, од го ва ра ју ћи на кључ но ге о по ли тич ко 
пи та ње где је Евро па?16) Кне же вић ис ти че: „Скеп ти ци зам пре ма 
Евро пи Уни је на ро чи то је ра ши рен на Бал ка ну, по себ но у Ср би ји. 
Сум ња у Евро пу Уни је за сни ва се на рђа вом ис ку ству европ ског 
екс пан зи о ни зма и ин тер вен ци о ни зма, и рас пи ри ва њу бал ка ни зма 
и бал ка ни за ци је...“17) Го во ре ћи о „вул гар ном“ и „снис хо дљи вом“ 
евро љу бљу са вре ме них срп ских евро фо ри ча ра, Кне же вић ука зу је 
14)  Ми лан Бр дар, “Не бра не се кућ ни пра го ви, не го др жав не гра ни це”,  не дељ ник Печат,

број 103, 26. фе бру ар 2010, стр. 15, ин тер вју, раз го ва ра ла Ма ра Кне же вић Керн, 

15) Исто, стр. 18.

16) Ми лош Кне же вић, “Где је Евро па - Евро па је у европ ском мно штву”, Националниинте-
рес 4/2008, ИПС, Бе о град, 2008, стр. 125-166; Ми лош Кне же вић, Евроскептицизам. Где
јеЕвропа.111евроскептичкихфрагмената, Бе о град, 2008.

17) Ми лош Кне же вић, “Где је Евро па - Евро па је у европ ском мно штву”, Националниинте-
рес 4/2008, ИПС, Бе о град, 2008, стр. 125.
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на пре ђа шње исто та кве из ли ве „ра је тин ског мен та ли те та и удво-
ри штва“.18) 

Ге о граф ску, по ли тич ку, кул тур ну и дру гу мањ ка вост европ-
ског иден ти те та по пу ња ва Ру си ја. „Ру си ја  тво ри европ ску мно жи-
ну (...) Ни је зго рег  по но ви ти: да ни је европ ске Ру си је или Ру си је 
у Евро пи, ЕУ би мо жда мо гла да бу де је дин стве но јед но. Ова ко, 
Евро пи Уни је пре о ста је још са мо при ме на ма кар јед не од две ба-
зич не стра те ги је: 

1) ши ре ња што ду бље на Ис ток и за о де ва ња жу то пла ве зве-
зди ча сте оде жде што ве ћим про стран стви ма на европ-
ском ис то ку, или ;

2) ува жа ва ње Ру си је као пу но прав ног, али ре сурс но да ле ко 
бо га ти јег парт не ра у де ље њу за пад но/ис точ не за јед нич-
ке суд би не Евро пе“.19)

ДАНАШЊАЕУАМЕРИЧКО-НАТОВСКАКРЕАЦИЈА

По ме ну ти европ ски иден ти тет и кон со ли да ци ју, за сно ва ну 
на фор му ли ЕУ + Ру си ја,  „ква ри“ и „ми ни ра“ САД. То се по ка за ло 
нај бо ље у ју го сло вен ском ра ту, ко ји је до шао као по ру чен САД да 
при ба ви но ви иден ти тет НА ТО пак ту, ин стру мен та ли зу ју ћи га за 
сво је  пла но ве ши ре ња на ис ток и овла да ва ња др жа ва ма Ри млан да 
са стра те шким ци љем  за по се да ња Хар тлан да, у ко ме сре ди шње 
ме сто за у зи ма ру ски др жав ни про стор. Све што се де ша ва ло на 
срп ском по ли тич ком и др жав ном про сто ру, би ла је са мо ге не рал на 
про ба за аме рич ки-НА ТО на ступ пре ма Ру си ји. У ту свр ху „скле-
па на“ је НА ТО др жа ва Ко со во и са гра ђен њен глав ни град „Бонд-
стил“-нај ве ћа вој на ба за и из ви ђач ки пункт пре ма ру ском ис то ку.

Со ци о лог Зо ран Ми ло ше вић ис ти че став да је „ЕУ са те лит 
САД ко ја ор га ни зу је ову над др жав ну тво ре ви ну (у уни ју и НА ТО), 
да је јој иде о ло ги ју, тј. си стем вред но сти и иден ти тет... Све то чи ни 
јер же ли да осво ји Ру си ју и опљач ка ње на бо гат ства. Зар ни је Збиг-
њев Бже жин ски на пи сао књи гу „Свет без Ру са“, а Ср бе су увек 
сма тра ли бал кан ским (ма лим) Ру си ма. Иде ја је, по што су Ср би за 
18) Кне же вић ци ти ра ре чи Ми ло ва на Да ној ли ћа из ин тер вјуа не дељ ни ку Печат, 12. сеп-

тем бра 2008, стр. 51, под на сло вом Узагрљајусанепријатељем,где Да ној лић ка же: 
„Део по ли тич ке ели те по на ша се удво рич ки а и код јед ног де ла ин те ли ген ци је ожи вео 
је ра је тин ски син дром. И то је стра шни је од вој ног по ра за. Ако ни смо у ста њу да се од-
у пре мо над моћ ном не при ја те љу и да га ис те ра мо из на шег по се да, мо гли би смо му бар 
да ти на зна ње да га мр зи мо. Не раз у мем ка ко је мо гу ће при ја те ље ва ње са они ма ко ји 
су нас ју че бом бар до ва ли. По ред сло бо дар ских те жњи, код нас је увек би ла ја ка и она 
дру га тен ден ци ја, тра ди ци ја са рад ње са оку па то ром“. Исто, стр. 129.

19) Исто, стр. 165.
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раз ли ку од Ру са ма ли на род, да ове пр ве де на ци фи ку ју и пре тво ре 
у Евро пља не ко ји мр зе Ру се... И не са мо Ср бе већ и Бу га ре и Ру му-
не и Ли тван це и Ле тон це и По ља ке ...на го не да мр зе Ру се и, на рав-
но, да се укљу чу ју у НА ТО!“20)

На во де ћи све про тив ни ке „по врат ка“ Ко со ва и Ме то хи је  у 
Ср би ју  Ми лош Кне же вић ка же да су то „на ши ве ли ки са ве зни-
ци“ и „до ка за ни при ја те љи“, „ослон ци без ко јих не мо же мо“:  ЕУ 
САД и, ра зу мљи во Ал бан ци на свим про сто ри ма, али, на жа лост, 
„от ми цу Ко со ва по др жа ва ју и цр но гор ски су ве ре ни сти“. Кне же вић 
ука зу је на „две гру пе ру ко во де ћих смер ни ца ЕУ, на два пла на и два 
на њи ма за сно ва на по ли тич ка то ка:  1) уну тра шњу дез ин те гра ци-
ју Ре пу бли ке Ср би је, у сте пе на стим фа за ма и ета па ма, с крај њим 
ис хо дом ам пу ти ра ња (за са да) јед не од две ауто ном не по кра ји не, 
и фор ми ра ња по себ не ал бан ске др жа ве на те ри то ри ји Ср би је, и; 
2) спо ља шњу ин те гра ци ју прет ход но дез ин те гри са не Ре пу бли-
ке Ср би је, у пред кан ди дат ским и кан ди дат ским фа за ма, у окри-
љу Евро пе Уни је ко ја, у ме ђу вре ме ну, на про сто ру отрг ну те ју жне 
по кра ји не Ср би је пу тем уво ђе ња ми си је Еулек са ус по ста вља свој 
про тек то рат“.21)

Европ ска уни ја да нас бро ји 27 др жа ва чла ни ца. Ме ђу тзв. 
др жа ве осни ва че спа да ју Фран цу ска, Не мач ка, Ита ли ја, Бел ги ја, 
Хо лан ди ја и Лук сем бург. Већ код пр вог про ши ре ња  1973, ка да 
су при мље не Ве ли ка Бри та ни ја, Ир ска и Дан ска, Де Гол се про-
ти вио при је му Ве ли ке Бри та ни је због ње не ве ли ке бли ско сти са 
САД. Од та да ће ути цај САД на по ли ти ку  европ ских ин те гра ци ја 
би ти ин тен зи ви ран. То ће на ро чи то до ћи до из ра жа ја по сле сло ма  
би по лар ног ме ђу на род ног си сте ма и „раз би ра спа да“ ју го сло вен-
ске др жа ве, као јед не од по сле ди ца то га про це са.  Као по сле ди ца 
аме рич ке европ ске по ли ти ке би ла је при јем грч ке у НА ТО, а за тим  
1979. го ди не у ЕУ.

До но вог про ши ре ња до шло је 1986. го ди не ка да су у ЕУ 
при мље не Пор ту га ли ја и Шпа ни ја ко је су де вет го ди на ра ни је ис-
та кле сво ју кан ди да ту ру.

Сле де ће про ши ре ње би ло је 1995. го ди не ка да су при мље не 
Аустри ја, Фин ска и Швед ска. Нор ве шка је по дру ги пут од би ла 
при јем на ре фе рен ду му.
20) Зо ран Ми ло ше вић, Политичкамодернизација, део Ср би ја и Европ ска уни ја, ИПС, Бе о-

град, 2010, стр. 248.

21) Ми лош Кне же вић, Евроскептицизам.ГдејеЕвропа.111евроскептичкихфрагмената, 
Бе о град, 2008, стр. 167-168.
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Де вет го ди на ка сни је, 2004. го ди не до шло је до нај број ни јег 
про ши ре ња ка да су чла ни це ЕУ по ста ле Че шка, Сло вач ка, Пољ ска, 
Сло ве ни ја, Ма ђар ска, Ки пар, Мал та, Ли тва ни ја, Ле то ни ја и Есто-
ни ја.

До по след њег про ши ре ња до шло је 2007. го ди не ка да су 
при мље не Бу гар ска и Ру му ни ја.

Све но во при мље не, ис точ но е вроп ске зе мље пр во су по ста ле 
чла ни це НА ТО-а а за тим Европ ске уни је. НА ТО је био сво је вр сна 
ула зни ца за ЕУ; по при је му у НА ТО ве о ма бр зо по ста ја ле су чла-
ни це ЕУ. И ту ни су од лу чи ва ли ис пу ње ни ЕУ стан дар ди (по го то во 
код по след ње две, Бу гар ске и Ру му ни је ко је су и да нас да ле ко од 
би ло ка квих стан дар да), не го  ге о по ли тич ки ин те ре си  САД и НА-
ТО-а усме ре ни ка ге о стра те шком оп ко ља ва њу Ру си је.

Да нас су кан ди да ти Хр ват ска и Ма ке до ни ја док су по тен ци-
јал ни кан ди да ти све оста ле зе мље Бал ка на. По тен ци ја лан кан ди дат 
је и Тур ска ко ја је кан ди да ту ру пре да ла још да ле ке 1987. го ди не, 
али у ве зи са ње ним при је мом по сто ји низ по ли тич ких и ге о по-
ли тич ких не су гла си ца. По ред оста лог Тур ској се за ме ра не по што-
ва ње људ ских пра ва (на ро чи то у од но су на Кур де) као и чи ње ни-
ца да се Тур ска ни ка да ни је огра ди ла од ге но ци да над Јер ме ни ма 
1915. го ди не. Еко ном ски аспект при је ма та ко ђе ни је за до во љен а 
чла ни це ЕУ стра ху ју и од на је зде тур ских еми гра на та услед ње ног 
при је ма у ЕУ. Тур ска евро у ниј ска пер спек ти ва , ме ђу тим, има да-
ле ко зна чај ни је ге о по ли тич ке им пли ка ци је на аме рич ко-европ ске 
ге о по ли тич ке од но се.

Не ке аген ци је за ис тра жи ва ње јав ног мње ња са оп шта ва ју 
да је пре ко 60% гра ђа на Ср би је опре де ље но за члан ство Ср би је у 
ЕУ, и да је пре ко 85% ин тер вју и са них про тив ула ска Ср би је у НА-
ТО са вез. Има ју ћи у ви ду зло чин ко ји су 19 др жа ва НА ТО-а и све 
кључ не др жа ве ЕУ, по чи ни ле над срп ским на ро дом и ње го вом др-
жа вом, Ср би ја би из мо рал них и по ли тич ких раз ло га од би ла сва ко 
са ве зни штво са њи ма. 

Бом бар ду ју ћи Ср би ју, НА ТО се по на шао као ари јев ска ор-
га ни за ци ја (пре ма  ге не ра лу Мај клу Ро у зу «НА ТО је спре ман да 
Ср бе вра ти у ка ме но до ба») ко ја је Ср бе тре ти ра ла као на род ни жег 
ре да.   Ха шки три бу нал је  мон стру о зни по ли тич ки  ин стру мент 
САД и НА ТО , на ста вак агре си је про тив срп ског на ро да. Он  има 
уло гу да чи тав је дан на род про гла си су ви шним, да ње го ву исто ри ју 
по ни шти, кул ту ру за тре, ду хов ност обез вре ди. Ха шки три бу нал се 
из гле да, ка ко при ме ћу је  Вла дислв Јо ва но вић, осла ња на по зна ти 
из ве штај ЦИА о про цен ти ма кри ви це Ср ба, Хр ва та и му сли ма на у 
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рат ним де ша ва њи ма у БиХ и Хр ват ској, ко ји су из ра зи то на ште ту 
Ср ба (кри ви ца Ср ба из но си 70 од сто, Хр ва та 20 од сто, а му сли-
ма на 10 од сто). Уоста лом и Џеј ми Шеј порт па рол НА ТО је ре као: 
„НА ТО је при ја тељ Три бу на ла...НА ТО зе мље су ме ђу ње го вим нај-
ве ћим фи нан си је ри ма...НА ТО зе мље су ство ри ле тај три бу нал и 
фи нан си ра ју тај три бу нал.“

Још је Ми лош Цр њан ски  у не ко ли ко чла на ка из 1930. пре по-
знао по ли тич ко ми шље ње Евро пе о срп ском на ро ду. Раз ма тра ју ћи 
од нос Евро пе пре ма ства ра њу  др жа ва на Бал ка ну, он за кљу чу је: 
„за нас она ни ка да ни је има ла те сим па ти је, наш на род је све ства-
рао у кук ња ви, у гро зо ти, ужа сним жр тва ма. И ско ро ни кад ни је 
чуо до бре ре чи... Ка да би се ску пи ло све оно што је го во ре но у 
ино стран ству о на шем на ро ду... то би био до ку мент ко ји да нас не 
би мо гао да се слу ша без га ђе ња“.  У књи зи  Избрисатисрпски
вирус22), Зо ра на Пе тро ви ћа-Пи ро ћан ца, са ку пље ни су мно ги отров-
ни, шо ви ни стич ки и ра си стич ки ста во ви и ми шље ња во де ћих за-
пад них др жав ни ка и „ци ви ли за то ра“  о срп ском на ро ду и ње го вој 
др жа ви.  То је не пре ва зи ђен „је зик мр жње“ јед ног ин фе ри ор ног , 
обез ду хо вље ног и без ду шног за пад ног све та. Има ју ћи у ви ду по ли-
ти ку За па да пре ма срп ском на ро ду и др жа ви то комју го сло вен ске 
кри зе, уоча ва мо да је и Хи тлер по ла зио од истих пре ми са ка да је 
ства рао но ви европ ски и свет ски по ре дак. Свом иза сла ни ку за Ју-
го и сток, др Хер ма ну Ној ба хе ру, кра јем ав гу ста 1943, го во рио је: 
„Ни ка да не сме мо да до зво ли мо да на Бал ка ну оја ча на род ко ји има 
осе ћа ње за по ли тич ку ми си ју: Ср би су та кав на род. Они су до ка за-
ли ве ли ку др жа во твор ну сна гу“. 

По ста вља се пи та ње ка ко ће срп ско ру ко вод ство ми мо САД/
НА ТО- при јем не кан це ла ри је да уве де зе мљу у Европ ску уни ју. 
Или ће се све од ви ја ти „ре гу лар но“: пр во НА ТО, па ЕУ, као и при-
ли ком учла ње ња Ру му ни је и Бу гар ске и  оста лих  бив ших со ци ја-
ли стич ких  др жа ва. 

Ова ква вер зи ја учла ње ња Ср би је у ЕУ је ве ро ват ни ја уко ли-
ко се има у ви ду „прин ци пи јел на“ по ли ти ка „евро а тлант ске“ вла-
сти у Ср би ји. Јер, „...Док се тај но до го ва ра о ула ску у НА ТО, власт 
јав но обе ћа ва вој ну не у трал ност. Док се за кли ње да ни ка да не ће 
при зна ти Ко со во, иста власт при зна је Еулекс и пот пи су је спо ра зум 
ко јим при зна је гра ни цу Ко со ва. Док се на вод но за ла же за це ло ви-
тост зе мље и по што ва ње Уста ва, са да шњи ре жим га зе ћи Устав пра-
ви од Вој во ди не др жа ву у др жа ви. (...) Ср би ја је да нас рет ка ако не 
и је ди на др жа ва на све ту ко ја се са ме ђу на род ним фак то ри ма до го-
22) Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Избрисатисрпскивиру(малаантологијарасизмаишови-

низманакрајумиленијума), Ју го и сток, Бе о град, 1999.
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ва ра ка ко да пре ва ри соп стве ни на род“. 23)  Срп ска власт, ме ђу тим, 
не др жи мно го до на уч но уте ме ље них ста во ва срп ских на уч ни ка. 
Као ни до Уста ва Ср би је. Да је да на шња власт опре де ље на да уђе 
у НА ТО и по ред устав не од ред бе о вој ној не у трал но сти, све до чи и 
Та ди ће во за ла га ње за про ме ну Уставa ко ји је јед но гла сно усво јен у 
На род ној скуп шти ни Ср би је и по твр ђен на ре фе рен ду му ве ћи ном 
иза шлих гла са ча. Власт би на сва ки на чин да из бег не на род ни ре-
фе рен дум о евро а тлант ским ин те гра ци ја ма, као да су је (власт, М. 
С. ) ЕУ и НА ТО не чим за ду жи ли!? - да ра ди про тив ин те ре са соп-
стве ног на ро да и др жа ве.

Не мо же мо а да не при ме ти мо да је у по след ње две де це-
ни је, тач ни је од ус по ста вља ња „Све те али јан се“ из ме ђу Ва ти ка-
на и Ва шинг то на, 1983, ка да су па па Јо ван Па вле Дру ги и Ро налд 
Ре ган пот пи са ли “кон кор дат“,  до шло не са мо до ру ше ња „цр ве-
не опа сно сти“ и сло ма Вар шав ског уго во ра, не го и до из у зет ног 
ути ца ја САД на по ли ти ку За пад не Евро пе. Не тре ба за бо ра ви ти 
да су нас бом бар до ва ле и ле ве и де сне европ ске вла де, и да су оне 
би ле под аме рич ким па тро на том. Аме ри ка ни за ци ја Евро пе до сти-
за ла је не слу ће не раз ме ре; у ју го сло вен ској кри зи по сре до ва ли су 
Блер, Билт, Со ла на, Рен, Ку шнер, Шар пинг, Фи шер, Ах ти са ри - све 
дру го ра зред ни по ли ти ча ри, али ода ни аме рич ко-на тов ском вред-
но сном си сте му. 

Књи жев ник Мо мо Ка пор је опи сао ту вр сту про вин ци јал них 
ти по ва: „...ко ји су се да нас по ста ви ли у уло ге про це ни те ља да ли 
је не ко за За пад или за мрач ни Ис ток, и ко ји нас не ми ло срд но и 
без мо гућ но сти жал бе рас по ре ђу ју на јед ну или дру гу стра ну. Они 
до би ја ју сит ниш за по др шку и по хва ле од европ ских по ли ти ча ра, 
ко ји, опет, од лу чу ју хо ће ли нас пред став ни ци Евро пе за ко јом че-
зне мо. Ха ви јер Со ла на, Оли Рен, чи нов ни ци си во-жу тих ли ца, су-
вих као хар ти је ко је пот пи су ју. Је су ли то Евро пеј ци?“24)

ПОШЛИУЕВРОПУ-ВРАТИЛИСЕ
УОТОМАНСКУИМПЕРИЈУ

У по след ње вре ме ве о ма је при су тан оја ча ни тур ски фак тор 
у аме рич ко-европ ским од но си ма.  Тур ска по ста је но ва ре ги о нал на 
си ла и ње на ди пло ма ти ја је то јав но об зна ни ла. Кад је у пи та њу 
23) “На род хо ће про ме не, Обра ћа ње пред сед ни ка ДСС Во ји сла ва Ко шту ни це на Де се тој 

Скуп шти ни ДСС”, Печат, број 102, Бе о град, 19. фе бру ар 2010, стр. 16.

24) Мо мо Ка пор, “Ка фе Евро па, Раз ми шља ња до ко ног ше та ча”,не дељ ник НИН, стр. 42,  
Бе о град, 23. ок то бар 2008, пре ма: Ми лош Кне же вић, “Где је Евро па”, Националниин-
терес 4/2008, ИПС, Бе о град, 2008, стр. 129.
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при јем Тур ске у ЕУ, тре ба на гла си ти да је то кључ но ме сто на ко ме 
се ис по ља ва сва не из ве сност и крх кост  пер спек ти ве ЕУ. На и ме, 
аме рич ко фор си ра ње Тур ске вр ши се пре вас ход но у ци љу ре ме ће-
ња европ ског „ен ти те та“, што САД  омо гу ћа ва  оста нак у Евро пи 
и да ље во ђе ње стра те шких  европ ских по сло ва.  „За са да ЕУ не ма 
сна ге да се то ме су прот ста ви, та ко да ће је по свој при ли ци при ми-
ти, али ће уз вра ти ти та ко што ће Тур ци ма по ста ви ти гра ни цу - не 
на Дри ни, не го на Уни. То ће ре ћи да би ула зак Тур ске у ЕУ за нас 
и све окол не зе мље био не по сред но по во љан, јер ће нас узе ти под 
хит но да би Тур ској отво ри ли „свој“ про стор. Из во ли те у Бу гар ску, 
Ср би ју, Ма ке до ни ју, Цр ну Го ру, Бо сну, али са мо до Уне - зар ни-
сте у Евро пи? Исто вре ме но ће ти ме отво ри ти мо гућ ност да исе ле 
сво је му сли ма не из ЕУ, на ро чи то Не мач ка. То ће ићи не чуј но као 
са да шње исе ља ва ње Ро ма тре ће и че твр те ге не ра ци је у Ср би ју. То 
ће ре ћи да ће за нас и окол не зе мље укљу че ње Тур ске би ти на ду ги 
рок ка та стро фал но. Но ми нал но ће мо сви би ти у Евро пи а чи ње-
нич но ће мо, ова ко сла би и не моћ ни у сва ком по гле ду, за вр ши ти у 
ре ги о нал но об но вље ној Ото ман ској им пе ри ји. Као што се пре ко 
Уне ре ги о нал но об на вља Хаб збур шка им пе ри ја у ко ју ће мо има ти 
са мо ту ри стич ки при ступ. Нашаелитаневодирачунада,водећи 
насуЕУ,можеданасодведеуАзију“.25)

Ми ни стар спољ них по сло ва Тур ске Ах мет Да ву то глу,  у Са-
ра је ву 16. ок то бра 2009, об но вио је иде ју Ото ман ске им пе ри је. Да-
ву то глу ка же „ На пра ви ће мо Бал кан, Кав каз, Сред њи ис ток, за јед-
но са Тур ском, цен тром свет ске по ли ти ке и бу дућ но сти. То је циљ 
тур ске спољ не по ли ти ке и ми ће мо то по сти ћи. Ми ће мо ре ин те-
гри са ти бал кан ски ре ги он, ми ће мо ре ин те гри са ти Сред њи ис ток, 
ми ће мо ре ин те гри са ти Кав каз на овим прин ци пи ма ре ги о нал ног 
свет ског ми ра“. До дао је „ за нас  је те ри то ри јал ни ин те гри тет Бо-
сне и Хер це го ви не јед на ко ва жан као те ри то ри јал ни ин те гри тет 
Тур ске“. У исто вре ме тур ски пред сед ник Аб ду лах Гул у Бе о гра ду 
по сти гао је спо ра зум да се у Ср би ји  отво ри ве ли ки „Ислам ски кул-
тур ни цен тар“.26)

Ек ме чић се с пра вом пи та за што се на ђе ни ко са срп ске стра-
не са зах те вом „...да се Аја Со фи ја, нај ве ћи пра во слав ни кул тур-
ни и ду хов ни цен тар у исто ри ји, вра ти пра во слав ним цр ква ма?  У 
вре ме ка да је по кре ну то пи та ње ре ги о на Вој во ди не, тур ски пред-
сед ник је из ло жио тур ски про је кат да се Ра шка област пред ви ди 
као ислам ски ре ги он. За што срп ски по ли ти ча ри је зик са вре ме не 
25) Ми лан Бр дар, исто, стр. 18.

26) Ми ло рад Ек ме чић, “Бу дућ ност гле да мо кроз та му”, НИН, 7. и 14. ја ну ар 2010, ин тер вју, 
раз го ва ра ла Зо ра Ла ти но вић
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тур ске вла де, про јек те ре ин те гра ци је осман лиј ске ба шти не, пре во-
де као по моћ тур ских би зни сме на отва ра њу но вих рад них ме ста за 
срп ске рад ни ке?“27) 

Тур ска, да кле, не кри је сво је исла ми стич ке ци ље ве. По др жа-
на од САД она у ства ри има дво стру ку на ме ну: да сво јим им пе ри-
јал ним те жња ма за по сед не не ка да шње те ри то ри је европ ске Тур ске 
и да бу де аме рич ка тач ка ослон ца пре ма ру ском ис то ку.

„Ово мо же би ти сан на ја ви вла да ју ће по ли тич ке стран ке у 
Тур ској, ко ја не кри је сво је исла ми стич ке ци ље ве - ис ти че Ек ме-
чић. Ни је у ста њу да ре ши уну тра шње пи та ње Тур ске, са око 20 
ет нич ких гру па и чи ње ни цом да сва ки тре ћи ста нов ник не го во ри 
тур ским је зи ком. Ово отва ра мо гућ ност да се аме рич ка ди пло ма-
ти ја по но во опре де ли да хва та ислам ског би ка за ро го ве и упрег-
не га у сво ја ко ла. Не ка да су по ма га ли Та ли ба не у Ав га ни ста ну 
про тив Со вјет ског Са ве за, обо ри ли ца ра Ре зу Па хла ви ја и до ве ли 
Хо ме и ни ја из ег зи ла. Део аме рич ке ди пло ма ти је то са да ра чу на са 
Тур ском. Не ве ру јем да је то у под ло зи да на шњих на по ра да се у 
Бут мир ским са стан ци ма из вр ши устав на ре фор ма БиХ и пот ко па-
ју те ме љи Ре пу бли ке Срп ске. Али је чи ње ни ца да је свет из гу био 
по ве ре ње у аме рич ку ор га ни за ци ју бу дућ но сти. Ово ће иза зва ти 
ства ра ње но вог Бал кан ског са ве за про тив ова квих пла но ва“.28)

РУСИЈАИСРБИЈА-ИСТАГЕОПОЛИТИЧКА
СУДБИНАИПЕРСПЕКТИВА

Ми ло мир Сте пић, је дан од во де ћих срп ских ге о по ли ти ча ра, 
има та ко ђе не га ти ван став о про јек то ва ним евро а тлант ским ин те-
гра ци ја ма Ср би је. Он сма тра да је по тре бан референдумопристу
пањуЕУ.По пи та њу НА ТО Сте пић ка же: „Уко ли ко би при сту пи ли 
НАТO-у Ру си ја би то сма тра ла не при ја тељ ским ак том. Та да би по-
ста ли при пад ни ци ан ти ру ског вој ног са ве за и та ко би нас и тре ти-
ра ли не са мо у вој но-без бед но сном, не го и у по ли тич ком, еко ном-
ском и дру гом сми слу“. 29) Сте пић са чу ђе њем кон ста ту је:  „...И 
по сле свих не га тив них ис ку ста ва, опет хр ли мо у су пра на ци о нал-
не та ла со крат ске ин те гра ци је (ЕУ, НА ТО), а да ни смо оства ри ли 
27) Исто; У скла ду са овим тур ским ци ље ви ма је тај но фор ми ра ње удру же ња „При ја те љи 

Сан џа ка“, ко је ра ди већ го ди ну да на под по кро ви тељ ством за пад них ам ба са да у Ср би ји. 
Ни ко од срп ских зва нич ни ка о ово ме ни је ре ка, осим то га ни је у Ср би ји по моћ по треб на 
са мо Сан џа ку. 

28) Ми ло рад Ек ме чић, исто

29) Ми ло мир Сте пић, “По тре бан је ре фе рен дум о при сту па њу ЕУ”, не дељ ник Печат, 20.  
ја ну ар 2010, стр. 16, ин тер вју
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на ци о нал ну. Шта ви ше, упра во срп ска на ци о нал на и др жав на ин-
те гра ци ја про гла ше на је ре ме ти лач ком и на сил но је оне мо гу ће на 
(вој но, еко ном ски, про па ганд но). Ре зул тат то га је уни ште ње Ре пу-
бли ке Срп ске Кра ји не, ре ла ти ви зо ва ње срп ског иден ти те та Бо сне 
и Хер це го ви не, сво ђе ње са мо на ума ње ну, оса ка ће ну Ре пу бли ку 
Срп ску и по ку шај ње ног по ни шта ва ња...“ .30) Да нас За пад, без об-
зи ра на сву сер вил ност ак ту ел не срп ске  вла сти, сма тра „про ду же-
ном ру ком Ру си је“ на Бал ка ну , и да је Ру си ји и Ср би ји на ме ње на  
иста ге о по ли тич ка суд би на, по ка зу је Сте пић сле де ћом  фор му лом: 
„...По сту па се по јед но став ној фор му ли: Ср би на Бал ка ну= Ру си на 
Бал ка ну; „об у зда ва ње“ Ср ба= „об у зда ва ње“ Ру са“. 31)

Го во ре ћи о мо гућ но сти сим би о зе срп ских и ру ских ге о по ли-
тич ких ин те ре са на Бал ка ну и од ба ци ва ње НА ТО-а, ко ји је рас пар-
чао и усит нио срп ски ет нич ки  про стор и  на ње му ус по ста вио ан-
ти срп ске са те лит ске НА ТО  др жа ве,  Сте пић , из ме ђу оста лог, ка же: 
„...Са срп ским зе мља ма, као бал кан ским по сред ни ком, и бу ду ћом 
га со вод но-наф то вод ном мре жом као ин стру мен та ри ју мом, Ру си ја 
има по у зда но по ла зи ште за „де мон ти ра ње аме рич ког мо сто бра на“ 
у Евро пи/ЕУ, за по ти ски ва ње ути ца ја САД, за ус по ста вља ње са мо-
стал ног европ ског по ла мо ћи и за ње го во ка сни је ин те гри са ње у 
евро а зиј ску или евро ру ску ме га-ин те гра ци ју. САД на сто је да пре-
вен тив ном (ре)ак ци јом и ства ра њем там пон – зо не од Бал тич ког 
до Цр ног и Ја дран ског мо ра спре че то по ве зи ва ње Евро пе/ЕУ и 
Ру си је. Сход но то ме, срп ски чи ни лац на Бал ка ну тре ти ран је као 
про тив ник транс-гре си је САД, и од 1990-их го ди на оне спро во де 
те ри то ри јал но са жи ма ње и фраг мен та ци ју срп ских те ри то ри ја. У 
за јед нич ком срп ском и ру ском ин те ре су је да се спре чи да ље сла-
бље ње срп ског чи ни о ца, за у ста ви ин ду ко ва на ге о по ли тич ка инер-
ци ја се па ра ти стич ких про це са у Ср би ји и у бу дућ но сти фор ми ра 
ин те грал на срп ска др жа ва, као по у здан га рант ста бил но сти Бал-
ка на“.32)

Сте пић под се ћа да је ру ски ам ба са дор Алек сан дар Ко ну зин  
на Сим по зи ју му Спољ на по ли ти ка са вре ме не Ру си је, ко ји је одр-
жан у Ру ском до му у Бе о гра ду 10. апри ла 2009, ре као да је Ср би ја 
„зва нич но об ја ви ла не у трал ност, али у то ку је, ипак, про цес при-
хва та ња НА ТО стан дар да“, те се упо зо ра ва ју ће за пи тао „ка ко ће се 
Ру си ја по на ша ти ако Ср би ја сту пи у НА ТО?“...Не од сту па ју ћи од 
30) Сте пић, исто, стр. 17.

31) Алек сан дар Ва си ље вич Ко ну зин, “По здрав на реч”, у : РускаспољнаполитикаиСрбија, 
Националниинтерес 1-2/2009, ИПС, Бе о град, 2009, стр.11-14; Сте пић, исто, стр. 20.

32) Ми ло мир Сте пић, “Мо гућ но сти сим би о зе срп ских и ру ских ге о по ли тич ких ин те ре са на 
Бал ка ну”, Националниинтерес 1-2/2009, ИПС, Бе о град, 2009, стр. 51-52.



МомчилоСуботић СрбијаиЕвропскаунија

61

ди пло мат ске кон струк ци је ка ко Ру си ја „не ма ни шта про тив“ пу та 
Ср би је у ЕУ (што зна чи да Ру си ја не по ру чу је да „сна жно по др жа-
ва“ ин те гра ци ју Ср би је у ЕУ, он је упо зо рио и на не што што се код 
нас пре ћут ку је: „да би сте удо во љи ли ста ву Евро пе, мо ра те из ме-
ни ти став пре ма Ру си ји. По зна то је да има мо пот пи сан спо ра зум 
о сло бод ној тр го ви ни и олак ши ца ма из ме ђу на ше две зе мље. Чим 
Ср би ја сту пи у ЕУ тај спо ра зум ће пре ста ти да ва жи“. Пи там се на 
ко је ће мо се тр жи ште ори јен ти са ти? На тр жи ште ЕУ од пре ко 500 
ми ли о на љу ди? Ле по зву чи, али зар не ко ствар но ми сли да оно је-
два че ка баш нас и на ше ве о ма кон ку рент не про из во де“. 33)

Ам ба са дор Ко ну зин је још ре као: „НА ТО има до ста од ре-
ђен став о Ко со ву и ако при сту пи те ор га ни за ци ји ко ја сма тра да је 
Ко со во не за ви сна др жа ва, то зна чи да ви де ли те та кав став“. Ко ну-
зин ис ти че да Ср би ја тре ба са ма да од лу чи, али под се ћа: „ НА ТО 
је  1999. го ди не бом бар до вао чи та ву зе мљу и сва ка по ро ди ца има 
сво је ми шље ње о то ме ка кав од нос тре ба да има пре ма овој ор га-
ни за ци ји. Ова ор га ни за ци ја сма тра да је си ту а ци ја на Ко со ву већ 
ста бил на и сма њу је при су ство КФОР-а, а по сто ја ње ових сна га ни-
је у скла ду са Ре зо лу ци јом 1244. На ив ни љу ди ве ру ју НА ТО-у“.34)

Раз у ме се да Ср би ја као чла ни ца НА ТО и ЕУ,  не мо же са 
Ру си јом за др жа ти при ја тељ ске од но се, и на то упо зо ра ва ју ру ски 
зва нич ни ци и на уч ни ци, до бри по зна ва о ци бал кан ске исто ри је 
и ге о по ли ти ке. Ам ба са дор Ру си је при НА ТО-у Дми триј Ро го зин 
из ја вио је да ће Ср би ја ако же ли у НА ТО мо ра ти да се од рек не 
Ко со ва, по сле че га ће и Ру си ја про ме ни ти став о Ко со ву. Ро го зин 
упо зо ра ва да је ве ћи на чла ни ца при зна ла не за ви сност Ко со ва, и да 
Ср би ја у НА ТО са вез мо же да уђе са мо без ју жне по кра ји не. Ро го-
зин ка же да не раз у ме рас пра ву у Ср би ји о ула ску у НА ТО, по сле 
свих стра да ња и не прав де ко је нам је до не ла Али јан са.  „Ту је и 
про блем Ко со ва, чи ју је не за ви сност при зна ла ве ћи на зе ма ља чла-
ни ца НА ТО-а. Про блем де мо ни за ци је Ср ба, фла грант ни ан ти срп-
ски дво стру ки ар ши ни За па да пре ма уче сни ци ма ра та у (бив шој) 
Ју го сла ви ји... Зар је све то за бо ра вље но? Ру си ја на про сто не ће раз-
у ме ти из бор Ср би је у ко рист НА ТО у све тлу све га што сам на бро-
јао“- ис ти че Ро го зин.35)

Алек сан дар Ду гин, тво рац са вре ме не ру ске ге о по ли тич ке 
шко ле и нај зна чај ни ји те о ре ти чар нео е вро а зиј ства ис ти че исто вет-
33) Ми ло мир Сте пић, “По тре бан је ре фе рен дум о при сту па њу ЕУ”, не дељ ник Печат, број 

99, 20. ја ну ар 2010, стр. 18, ин тер вју

34) Пре ма: Угље ша Мр дић, НА ТО клан за НА ТО пакт, Печат, број 101,  12. фе бру ар 2010, 
стр. 18.

35) Пре ма: Угље ша Мр дић, исто
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ност ге о по ли тич ке суд би не Ру си је и Ср би је и за ла же за ује ди ње ње 
Ру си је и Ср би је у јед ну Им пе ри ју, чи ји је основ ни за да так бор ба 
про тив аме рич ке им пе ри је.36)

Ду гим сма тра да су САД и ЕУ, као за го вор ни ци „Но вог свет-
ског по рет ка“ Ср би ју, као уоста лом и Ру си ју от пи са ле. „за нас не-
ма ме ста у аме ри ко цен трич ном све ту, у пла но ви ма јед но по лар ног 
гло ба ли зма. Ја сна и не ми ло срд на ди јаг но за, не ма шта - осу ђе ни 
смо на про паст. Ви сте већ слу ша ли си ре не, сле де ћи смо ми“.37)

Ду ги но ва иде ја Евро а зи је не ма  ве зе са иде јом сло ве но фил-
ства и пан сла ви зма, ко је Ду гин сма тра на ив ном и ве штач ком тво-
ре ви ном. Ду гин се фо ку си ра на свет са ста вљен од им пе ри ја. Око 
Бер ли на и Мо скве, као осо ви не, фор ми ра ла би се Евро а зиј ска Им-
пе ри ја. Зе мље из ме ђу: Пољ ска, Ру му ни ја, Ср би ја, Ма ђар ска, Че-
шка, Сло вач ка, Укра ји на,  Бал тич ке зе мље - чи ни ле би ме ђу про-
стор и њих би, пре ма Ду ги ну, Фран цу ска и Ен гле ска „ху шка ле“ на 
осло ба ђа ње од не мач ког и ру ског ути ца ја. Ду гин, да кле, прет по-
ста вља  са ве зни штво Ру си је и Не мач ке као услов  за мир и са рад њу 
у Сред њој  и Ис точ ној Евро пи . Зо ран Ми ло ше вић уоча ва исто та-
кав по ку шај НА ТО-а на  ства ра њу ан ти ру ског ко ри до ра од Бал ти ка 
до Цр ног мо ра,  тзв. „цр но мор ско-бал тич ке фе де ра ци је“.38)

Евро а зи ју Ду гин ви ди као Им пе ри ју мно гих Им пе ри ја. Но ва 
Им пе ри ја ће на сле де ћем ни жем ни воу пред ста вља ти „кон фе де ра-
ци ју Ве ли ких Про сто ра“ или Им пе ри ја дру гог ре да. Ду гин на во-
ди че ти ри основ не-Европ ску Им пе ри ју на За па ду (око Не мач ке и 
Сред ње Евро пе), Ти хо о ке ан ску Им пе ри ју на Ис то ку (око Ја па на), 
Сред њо а зиј ску Им пе ри ју на Ју гу (око Ира на и Ру ску Им пе ри ју у 
цен тру (око Ру си је)39)

Ду гин се за ла же за др жав ни си стем сло вен ско-пра во слав них 
на ро да, а за Бал кан пред ла же про је кат ју жне фе де ра ци је ко ју би 
чи ни ле Ср би ја, Бу гар ска, Ма ке до ни ја, Цр на Го ра и Срп ска Бо сна. 

Ду гин срп ску ге о по ли ти ку ис кљу чи во ве же за Ру си ју, сма-
тра ју ћи да Ср би ја и Ру си ја има ју исту ге о по ли тич ки суд би ну због 
вер ског и ет нич ког чи ни о ца. Он сма тра да Ср би тре ба да се вра те 
из во ри шту сво је европ ске ми си је - та ко што ће се окре ну ти Ис то-
36) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, Политичкамодернизација, део Ср би ја у ге о по ли тич кој ми сли 

Алек сан дра Ду ги на, ИПС, Бе о град, 2010, стр. 87.

37) Алек сан дар Ду гин, Основигеополитике,књ.1,ГеополитичкабудућностРусије, Еко-
прес, Зре ња нин, 2004, стр. 6.

38) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, ОдМалорусадоУкрајинаца,прилогпроучавањупроменекул-
турногинационалногидентитетаМалоруса, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
Ис точ но Са ра је во, 2008.   

39) Алек сан дар Ду гин, исто, стр. 217; 
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ку, Евро а зи ји, да схва те сми сао и ци ље ве ру ске ге о по ли ти ке. Ду гин 
да ље ука зу је да Ср би тре ба да при ме не бу гар ску ге о по ли ти ку ко-
ја у се би спа ја ру со фил ство и гер ма но фил ство. „...Са мо ће ге о по-
ли тич ко сје ди ња ва ње са дру гим пра во слав ним ис точ но е вроп ским 
на ро ди ма ( у пр вом ре ду са Бу гар ском) у је дин ствен про ру ски и 
исто вре ме но пре ма Сред њој Евро пи при ја тељ ски на стро јен блок, 
ство ри ти на Бал ка ну зо ну ста бил но сти и из ба ци ти из упо тре бе 
сра мот ни тер мин `балканизација`“.40)

MomciloSubotic

SERBIAANDTHEEUROPEANUNION

Summary
 The aut hor in this ar tic le analyzes non-al ter na ti ve de ter mi na-

tion of the ru ling co a li tion in Ser bia abo ut the Euro pean Union and he 
un der li nes the un-su sta i na bi lity of the sis ac cor ding to which qu e sti ons 
of so ve re ignty and ter ri to rial in te grity in Ser bia (Ko so vo and EU mem-
ber ship) are two se pa ra te pro ces ses. The fact that the ma jo rity of EU co-
un tri es re cog ni ze in de pen den ce of Ko so vo is con tra dic tor to that the sis. 
In the fol lo wing text the aut hor analyzes the ge o grap hi cal and po li ti cal 
in com ple te ness of Ser bia and EU and de ve lo ping the the sis that the cur-
rent pro tec to ra te of EU, US and NA TO ser ves pri ma rily to ac com plish 
the ir im pe rial in te rests. Part of this the sis sug gests the pos si bi lity that 
Ser bia, mo ving to wards the Euro pean Union, ends in to Ot to man Em pi-
re that co uld be re sto red, con si de ring the fact that SAD is using Tur key, 
as a re gi o nal for ce that do es not hi de its po li ti cal and ter ri to rial aspi-
ra ti ons, pre vents the esta blis hment of the Uni ted Euro pean co un tri es. 
Be si des that, Euro pe wit ho ut Rus sia do es not ha ve com ple te iden tity.         
Key words: Ser bia, Ko so vo and Me to hi ja, EU, U.S., NA TO, Rus sia
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Abstract
Current government in Serbia like no other in Europe underlines 

that “Europe has no alternative”, that government ignores questions of 
sovereignty and territorial integritv and that government also does not 
realize that problem of Kosovo and Metohija and integration of Serbia 
in to EU are two inseparable processes. This thesis contradicts the fact 
that the majority of EU member states recognized the independence of 
southern Serbian province. This fact also shows that we have wrong 
politics of European integration. The main theses in this article are that 
Serbia has insufficient identity and that Serbia wants to integrate in to 
another insufficient identity known as EU. Serbia is damaged during 
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the Yugoslavian process of self-designation because theirs basic nation-
al and international rights were not recognized -right to self-designation 
and the establishment of a unified Serbian state in the former Yugosla-
via. Our country was faced with imperial war that resulted separation 
of Kosovo and Metohija. The author underlines problem of political 
and geographical incompleteness of Serbia that wants to integrate into 
EU that sharing the same problem. Europe without Russia cannot com-
plete the project named United European Countries. That is happening 
because the idea of EU is American construction with the main objec-
tive to enable existing of U.S. inside of Europe that has geopolitical 
and geo-strategic significant for U.S. on their way to foray the Russian 
East. U.S. does not want real European integration, on the contrary. 
That can be seen in the case of Тyrкеу. U.S. wants to Тигкеу become 
integral part of EU. That can result with renewal of Ottoman Empire in 
the EU concluded with Bosnia and Herzegovina. On the North of that 
border some form of Habsburg топагспу can be restored. That would 
be American creation of EU. We have to remember the idea of forming 
French and German militarv forces in 1990s as the core of European 
security. U.S. rejected that idea immediately.

Serbia should consign demand for integration in to EU. That 
demand must be based on European sciences and civilization and its 
main form should be: “European rules and standards should be guaran-
teed for all peoples and countries, especially ethno-language standards; 
Serbian accomplishments and Serbian right to form unique country on 
Balkans must be recognized.”41) Current Serbian govemment cannot 
consign this kind of demand. The main reasons for that are because 
Serbian govemment still lives inside the imaginary Yugoslavian world 
and because they sincerely believe that Serbia is responsible for de-
composing of our сошпту. Our govemment shares the same thesis like 
those who have decomposed our country and took Kosovo and Metohia 
from us. Every Serbian govemment that does not want to solve Serbian 
national and state problems integrally is undesirable to all, either they 
are friends or enemies. That kind of demand can cause repugnance, or 
even threats and sanction by the U.S. and NATO oriented EU.

Finally, the solution for that problem can be Russia that accord-
ing to Dugin shares the same geopolitical destiny and perspective of 
Serbia. Is that also priority of Russian political strategy?42) We think 
41) Момчило Суботић, “Република Српска Крајина, Космет, Јужна Осетија, 

Абхазија и улога Русије”, Национални интерес 1-2/2009, ИПС, Београд, 
2009, стр. 198-199.

42) Радован Радиновић, “Србија између НАТО-а и Русије”, Национални 
интерес 1-2/2009, ИПС, Београд, 2009, стр. 113-122.
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that Russian energetic policy has three different ways. One of them 
transits through Serbia and it must be a pointer not only for our eco-
nomic development but also for development of Serbian integral geo-
politicai paradigm that can be realized only with Russian support.
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