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АРКТИЧКО ПИТАЊЕ И УТИЦАЈ 
НА БЕЗБЕДНОСТ ЕВРОПЕ

Сажетак
Арк тич ко пи та ње по ста је јед но од нај ва жни јих у ме ђу на

род ним од но си ма. Ка да је у пи та њу ме ђу на род на без бед ност, овај 
ре ги он се по ми ње због три ства ри: 1) ге о стра те гиј ског зна ча ја, 
2) ути ца ја кли мат ских про ме на на то пље ње ле де ног по кри ва ча и 
за шти ту би о ди вер зи те та, 3) и екс пло а та ци је фо сил них го ри ва. 
Све до ци смо про це са ми ли та ри за ци је Арк ти ка, а од од но са сна га 
кључ них ге о по ли тич ких игра ча, њи хо вих ци ље ва и ме ђу соб них ве
за, за ви си и бр зи на кли мат ских про ме на, енер гет ска без бед ност и 
еко ном ска бу дућ ност европ ских др жа ва. Не по вољ но по европ ске 
др жа ве је што ЕУ као ва жан чи ни лац европ ске без бед но сти ни је 
ди рект но укљу че на у по ли тич ке про це се до но ше ња кључ них од лу
ка о бу дућ но сти Арк ти ка, а исто вре ме но ни је вој но спо соб на да се 
на мет не као чи ни лац у том про це су.
Кључ не ре чи: Арк тик, кли мат ске про ме не, енер гет ска без бед ност, ме

ђу на род на без бед ност

Арк тик, или „се вер на ле де на ка па“, об у хва та се вер ну по лар-
ну област на зе мљи ној ку гли. Хен ри Ли дел (He nry Ge or ge Lid dell) 
и Ро берт Скот (Ro bert Scott) на во де да по јам до ла зи из грч ког је зи-
ка, од ре чи „арк ти кос“ (ἀρκτικός) или „а рктос“ (ἄρκτος), при  чему 
 прва оз на чава „ сев ерно“ где „о би та вају  мед веди“, док д руга оз на-
чава  мед веда.1)  Пос мат рано из угла  г еог ра фије, под А рк тиком се 
п од ра зу мева  те ри то рија  која се  на лази у нутар и зот ерме од 10°. 
У нутар о вако о ме ђеног п рос тора, А рктик  о бух вата н ај сев ер није 

1) He nry Ge or ge Lid dell, Ro bert Scott, A Gre ekEn glish Le xi con, „ἀρκτικός“, „ἄρκτος“. P er-
seus  Di gital  Library. на: http://www.p er seus.tufts.edu/h opper/text?doc=P er seus%3Atext%3A 
1999.04.0057%3A entry%3D%2315193& re direct=true, п рис туп ље но 05. 05. 2015.
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 де лове а мер ичке и ев р оаз ијске к он тин ент алне  масе, п рос ти рући 
се на око 26  ми л иона к вадр атних  ки ло ме тара (к опна и  во дених 
 по вр шина). Због  не јед инст ве ности к оп нене  масе, А рктик се не 
с матра  зас ебним к он тин ентом.

Сли ка бр. 1. Ужи и ши ри по јас Арк ти ка2)

 

Као што се може приметити из табеларног приказа, шира територија Арктика 

обухвата подручја која се налазе у осам суверених држава, чланица ОУН: САД, Канади, 

Данској, Исланду, Норвешкој, Шведској, Финској и Русији. Када је у питању Данска, 

арктичке области су Гренланд и Фарска острва, географски удаљена и саобраћајно слабије 

повезана са главним, континенталним делом државе (Гренланд је географски ближи 

Канади, САД и Русији, а Фарска острва су ближа Исланду, Норвешкој и Великој 

Британији-него континенталном делу Данске), што узрокује њихов специфичан положај у 

уставно-правном систему Краљевине Данске и широку аутономију.  

Табела бр. 1. Најзначајније територије на Арктику 

Ипак, по сма тра но из угла ге о стра те ги је и ге о по ли ти ке, под 
од ред ни цу „арк тич ке обла сти“ се мо же укљу чи ти зна чај но ши ра 
те ри то ри ја, пред ста вље на у та бе ли бр. 1. С об зи ром на то да се, 
ка да је у пи та њу ме ђу на род на без бед ност, овај ре ги он углав ном 
по ми ње због три пи та ња – ге о стра те гиј ског зна ча ја, ути ца ја кли-

2) Кар та пре у зе та са ин тер нет стра ни це World Wil dli fe Fund: http://as sets.pan da.org/img/ori-
gi nal/arc tic_de fi ni ti ons.jpg, при сту пље но 05. 05. 2015.
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мат ских про ме на на то пље ње ле де ног по кри ва ча и за шти ту би о ди-
вер зи те та и екс пло а та ци је фо сил них го ри ва – за по тре бе овог ра да 
је ко ри сни је и оправ да но по сма тра ти ши ру те ри то ри ју Арк ти ка. 
Због то га се у нај зна чај ни је арк тич ке те ри то ри је убра ја ју и це ло-
куп на Аља ска (иако је, по сма тра но са ужег, ге о граф ског ста нов-
ни штва, то са мо је дан њен део), за тим и це ло куп не те ри то ри је Ја-
ма ли је и Ја ку ти је (ако ни због че га дру гог, он да се ова кав при ступ 
мо же прав да ти ти ме што се нај зна чај ни ја „ја мал ска ре ка“ Об ули ва 
у Кар ско мо ре, док се нај ду жи ја кут ски во до то ко ви Ле на, Ко ли ма и 
Оле њок ули ва ју у Се вер но ле де но, Ис точ но си бир ско и Лап тев ско 
мо ре) и Ислан да (иако би, по сма тра но са ужег ста но ви шта, епи тет 
арк тич ке обла сти по не ло са мо се вер но остр во Грим зеј, ко је при па-
да Ислан ду, а на ла зи се у зо ни арк тич ког кру га).

Та бе ла бр. 1. Нај зна чај ни је те ри то ри је на Арк ти ку

на зив те ри то ри је др жа ва по вр ши
на (км2)

бр. ста нов. 
(оквир но)

Аља ска САД 1,717,856 740,000
Але у ти САД 17,670 8,500
Ју кон Ка на да 482,443 34,000
Ну на вик (Се вер ни Кве бек) Ка на да 443,684 12,100
Ну на вут Ка на да 1,877,787 32,000
Се ве ро за пад не тер. Ка на да 1,183,085 44,000
Грен ланд Дан ска 2,166,086 60,000
Исланд Исланд 103,001 325,000
Тромс Нор ве шка 25,887 160,000
Свал бард Нор ве шка 61,022 2,600
Нор дланд Нор ве шка 38,460 238,000
Фин марк Нор ве шка 48,615 74,000
Ла по ни ја (део) Швед ска 109,072 95,000
Ла по ни ја (део) Фин ска 98,984 181,000
Мур ман ска обл. Ру си ја 144,902 766,000
Ар хан гел ска обл. Ру си ја 587,400 1,200,000
Зе мља Фра ње Јо си фа Ру си ја 16,134 не на се ље но
Но во си бир ска остр ва Ру си ја 36,290 не на се ље но
Но ва зе мља Ру си ја 90,160 2,700
Ја ку ти ја Ру си ја 3,083,523 950,000
Тај ми ри ја Ру си ја 879,000 35,000
Ја ма ли ја Ру си ја 769,251 540,000
Не нец ки ауто ном ни округ Ру си ја 176,810 44,000
Чу кот ка Ру си ја 721,481 51,000
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Као што се мо же при ме ти ти из та бе лар ног при ка за, ши ра 
те ри то ри ја Арк ти ка об у хва та под руч ја ко ја се на ла зе у осам су-
ве ре них др жа ва, чла ни ца ОУН: САД, Ка на ди, Дан ској, Ислан ду, 
Нор ве шкој, Швед ској, Фин ској и Ру си ји. Ка да је у пи та њу Дан ска, 
арк тич ке обла сти су Грен ланд и Фар ска остр ва, ге о граф ски уда ље-
на и са о бра ћај но сла би је по ве за на са глав ним, кон ти нен тал ним де-
лом др жа ве (Грен ланд је ге о граф ски бли жи Ка на ди, САД и Ру си ји, 
а Фар ска остр ва су бли жа Ислан ду, Нор ве шкој и Ве ли кој Бри та ни-
ји - не го кон ти нен тал ном де лу Дан ске), што узро ку је њи хов спе-
ци фи чан по ло жај у устав но-прав ном си сте му Кра ље ви не Дан ске и 
ши ро ку ауто но ми ју. 

Због не по вољ них кли мат ских усло ва на се ље ност је вр ло ма-
ла3). Ско ро све арк тич ке др жа ве су у раз ли чи тим исто риј ским пе ри-
о ди ма по ку ша ва ле да под стак ну на се ља ва ње се вер них те ри то ри ја 
(из у зи ма ју ћи Исланд, чи ја се це ло куп на те ри то ри ја на ла зи у ши рој 
обла сти Арк ти ка), па због то га у ет нич кој струк ту ри ста нов ни штва 
пре о вла да ва ју или зна ча јан удео пред ста вља ју Ру си, Нор ве жа ни, 
Ислан ђа ни, Шве ђа ни, Фин ци и Дан ци (по ред, на рав но, Аме ри ка-
на ца и Ка на ђа на, ко ји се, за раз ли ку од европ ских Kul tur na tion-а, 
мо гу свр ста ти у та ко зва не Stat sna tion-e), али је ва жно под ву ћи да 
ове обла сти на се ља ва и низ ста ро се де лач ких, до мо ро дач ких ет-
нич ких гру па или на ро да.4) У та бе ли бр. 2 при ка за на је број ност и 
ло ци ра ност нај ве ћих и нај зна чај ни јих аутох то них ет нич ких гру па 
и на ро да ко ји на се ља ва ју Арк тик. На се ља ва ње европ ских на ро да 
до во ди до уни шта ва ња тра ди ци о нал них со ци јал них струк ту ра , а 
ста ро се де о ци се од дру ге по ло ви не XVI II ве ка убр за но аси ми лу ју, 
због че га се пред ви ђа нај пре не ста ја ње по је ди них је зи ка. По ред 
кли мат ских усло ва ко је, из ме ђу оста лог, ка рак те ри шу ду ге зи ме са 
про сеч ном тем пе ра ту ром ко ја се кре ће око -30°С и ја ким хлад ним 
ве тро ви ма, ста ро се де о ци ко ји на се ља ва ју арк тич ке обла сти, а ко ји 
се углав ном ба ве ло вом, ри бо ло вом и тра ди ци о нал ним сто чар ством 
(уз гој ир ва са) се су сре ћу са про бле ми ма си ро ма штва, не а де кват не 
здрав стве не за шти те, не до ступ но сти обра зо ва ња, не си гур но сти у 
по гле ду снаб де ве но сти основ ним жи вот ним на мир ни ца ма (пре-

3) Нај хлад ни је на се ље но ме сто на пла не ти, Ојм ја кон, на ла зи се у Ја ку ти ји (зи ми тем пе ра-
ту ре па да ју и до -70°С). О жи во ту у ова квим усло ви ма и ста нов ни ци ма овог ме ста ви ше 
у члан ку: Дар ја Гон са лес, „Ојм ја кон: жи вот у нај хлад ни јем на се љу на пла не ти“, Ру ска 
реч, 14.јул 2012, до ступ но на: http://ru ska rec.ru/ar tic les/2012/07/14/ojm ja kon_zi vot_u_naj-
hlad ni jem_na se lju_na_pla ne ti_15757.html, при сту пље но 05. 05. 2015.

4) О кон ти ну и те ту на се ља ва ња Арк ти ка од стра не до мо ра да ца ви ше у: Ro bert Mcghee, The 
last ima gi nary pla ce: a hu man hi story of the Arc tic world, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 
2005.
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храм бе на без бед ност) и тд.5) За то је, на при мер, у по лар ним ре ги-
о ни ма Ка на де смрт ност но во ро ђен ча ди 3,5 пу та ве ћа не го што је 
то про сек у др жа ви; жи вот ни век у по лар ним де ло ви ма Ка на де је 
12 го ди на кра ћи не го у оста лим де ло ви ма зе мље, а на Грен лан ду 
10 го ди на кра ћи не го у кон ти нен тал ном де лу Дан ске6); на Аља сци 
сва ко де се то до ма ћин ство жи ви ис под гра ни це си ро ма штва, а сто-
па не за по сле но сти у Ну на ву ту се кре ће од 15-72%.7)

Та бе ла бр. 2: Број ност и ло ци ра ност ста ро се де лач ких на ро да8)

на род број ност те ри то ри ја

Ину и ти 65.000 Аља ска, Ну на вут, Ну на вик

Ка ла ли ти (Грен-
ланд ски Ину и ти) 51.000 Грен ланд (Ину и ти)

Але у ти 17.000 Аља ска, Кам чат ка

Алу ти и ки 4.000 Аља ска

Ата ба ски 6.400 Аља ска

Ину пи ки 13.500 Аља ска

Нен ци 65.000 Ја ма ли ја, Не нен цки ауто ном ни округ

Евен ки (Тун гу зи) 43.000 Ја ку ти ја, Уну тра шња Мон гли ја (НР Ки на)

Хан ти 31.000 Ја ку ти ја

Еве ни 19.000 Тај ми ри ја, Чу кот ка

Са ми 140.000 Нор ве шка, Швед ска, Фин ска, Ру си ја

5) Ven la Leh ti, So lja Ni e mel′, Chri sti na Ho ven, Do nald Man dell, An dre So u ran der, „Men tal he-
alth, sub stan ce use and su i ci dal be ha vi o ur among young pe o ple in the Arc tic: A syste ma ti cal 
re vi ew“, So cial Sci en ce & Me di ci ne, Vol. 69, Is sue 8, Oct. 2009, стр. 1194-1203.

6) Pe ter Ho tez, „Ne glec ted In fec ti ons of Po verty among the In di ge no us Pe o ples of the Arc tic“, 
PLOS Ne glec ted Tro pi cal Di se a ses, 4 (1), Jan. 2010. До ступ но на: http://jo ur nals.plos.org/
plosntds/ar tic le?id=10.1371/jo ur nal.pntd.0000606, при сту пље но 05. 05. 2015.

7) Mic hael Kral, Lo ri Idlo ut, Bru ce Mi no re, Ro nald Dyck, La u ren ce Kir mayer, „Unik kar tu it: 
Me a nings of Well-Be ing, Un hap pi ness, He alth, and Com mu nity Chan ge Among Inu it in Nu-
na vut, Ca na da“, Ame ri can Jo ur nal of Com mu nity Psycho logy, Vol. 48, Is. 3-4, Mar. 2011, стр. 
426-438.

8) По да ци пре у зе ти са: Фе де ра ль ная слу жба го су дар ствен ной ста ти сти ки, „Ин фор ма ци он-
ные ма те ри а лы об окон ча те ль ных ито гах Все рос си й ской пе ре пи си на се ле ния 2010 го-
да“, до ступ но на: http://www.gks.ru/free_doc/new_si te/pe re pis2010/pe re pis_ito gi1612.htm; 
Iñupiat of Arc tic Ala ska: http://arc tic cir cle.uconn.edu/Hi storyCul tu re/Inu pi at/; CIA World 
Fac tbo ok: https://www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok/ge os/xq.html, при-
сту пље но 05. 05. 2015.
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И по ред то га што се ве ли ки део Арк ти ка на ла зи стал но пре-
кри вен ле дом, ова област има ве ли ки ге о стра те гиј ски зна чај. У ре-
ги о ну Ди о ме до вих остр ва је гра нич на зо на из ме ђу САД и Ру си је, 
две нај ве ће вој не (ну кле ар не) си ле на све ту. Остр ва Ве ли ки Ди о-
мед (по вр ши не 29 км2, при па да Ру си ји) и Ма ли Ди о мед (по вр ши не 
7 км2, при па да САД) су ме ђу соб но уда ље ни све га 3.760 ме та ра.9)

Та бе ла бр. 3. Во де не по вр ши не Арк ти ка10)

Во де на по вр ши на По вр ши на у км2 Ге о граф ски по ло жај Зе мље ба се на

Се вер ни ле де ни оке ан 13,100,100 цен трал ни

Ба фи нов за лив 698,000 ју го за пад ни КАН, ГРЕ-ДАН

Бо фо ро во мо ре 476,000 се ве ро и сточ но САД, КАН

Ба рен цо во мо ре 1,400,000 ју го и сточ но НОР, РУС

Бе рин го во мо ре 2,000,000 се вер но САД, РУС

Чу кот ско мо ре 595,000 се вер но САД, РУС

Ис точ но си бир ско мо ре 936,000 се ве ро и сточ но РУС

Грен ланд ско мо ре 1,205,000 ју жно НОР, ГРЕ-ДАН, ИСЛ

Хад со нов за лив 1,230,000 за пад но САД, КАН

Кар ско мо ре 880,000 ис точ но РУС, НОР

Лап тев ско мо ре 672,000 ис точ но РУС

Нор ве шко мо ре 1,383,000 ју жно НОР, ИСЛ, ФО-ДАН

Због огра ни че ног при сту па свет ском оке а ну пре ко то плих 
мо ра (са ју жне стра не) Ру си ја је при ну ђе на да ко ри сти арк тич ке 
лу ке Мур манск и Ар хан гелск и за по тре бе соп стве не тр го вач ке 
фло те, али и за ис пло вља ва ње вој них бро до ва и ну кле ар них под-
мор ни ца у ме ђу на род не во де. Због вој но-по мор ског зна ча ја Арк ти-
ка, то ком Хлад ног ра та су че ти ри мо ре у за у овој обла сти до би ла на 
ва жно сти: 1) Деј ви сов про лаз (Détro it de Da vis), ко ји спа ја Ба фи нов 
за лив са Атлант ским оке а ном (се ве ро за пад ни део атлант ских во да) 
и на ла зи се из ме ђу Грен лан да и Ба фи но вог остр ва; Нер сов про лаз 

9) У ру ској то по гра фи ји Ве ли ки Ди мо ед се озна ча ва као Остров Рат ма но ва, а Ма ли Ди-
о мед као Остров Кру зен штер на. Из ме ђу Ве ли ког и Ма лог Ди о ме да про ла зи да тум ска 
гра ни ца, та ко да се ова два остр ва раз ли ку ју по да ту му за је дан дан. Је ди но стал но на се-
ље на ла зи се на остр ву Ма ли Ди о мед и бро ји око 100 ста нов ни ка, пре те жно Чук ча. 

10) Ле ген да: КАН-Ка на да, ДАН-Дан ска, САД-Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, НОР-Нор ве-
шка, РУС-Ру си ја, ИСЛ-Исланд, ГРЕ-Грен ланд, ФО-Фар ска остр ва.
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(Na res Stra it), ко ји спа ја Ба фи нов за лив са Лин кол но вим мо рем и 
Се вер ним ле де ним оке а ном, а раз два ја Грен ланд и Елс мир; Дан ски 
про лаз (Den mark Stra it), ко ји спа ја Грен ланд ско мо ре и Атлант ски 
оке ан, а раз два ја Грен ланд и Исланд, ши ри не је око 260 ки ло ме та-
ра, а ду би не до 227 ме та ра; и Бе рин гов мо ре уз (енг. Be ring Stra it, 
рус. Бе рин гов про лив), ко ји раз два ја Бе рин го во мо ре на се ве ру и 
Чу кот ско мо ре на ју гу, ши рок је 82 ки ло ме тра у нај у жем де лу, а ду-
би на во де из но си све га 30 до 50 ме та ра.11)

Вој но-стра те шки зна чај Арк ти ка био је је дан од нај ва жни јих 
раз ло га због ко јег су се Дан ска, Исланд и Нор ве шка на шле ме ђу 
осни ва чи ма НА ТО-а. Пра ви ку ри о зи тет је пред ста вља ло члан ство 
Ислан да у јед ном вој ном са ве зу, с об зи ром на то да Исланд ни је 
имао соп стве не вој не сна ге још од 1869. го ди не.12) Од 1951. до 2006. 
го ди не САД су ко ри сти ле вој ну ба зу на Ислан ду, ко ја је об у хва та ла 
и стра те шки ва жан вој ни аеро дром у Ке фла ви ку, ко ри шћен за уз-
ле та ње ави о на ко ји су па тро ли ра ли ју жним де лом арк тич ких обла-
сти. У го ди на ма по сле Дру гог свет ског ра та, ка да се ге о по ли тич-
ким ис тра жи ва њи ма и ана ли за ма ба ви све ве ћи број ис тра жи ва ча 
у САД, Алек сан дер де Се вер ски (Ale xan der de Se versky) упо зо ра ва 
да по ред та ла со крат ске и те лу ро крат ске ди мен зи је, по сто ји и тре ћа 
- аеро крат ска.13) Та ко би, по ред по мор ских мо ћи и кон ти нен тал них 
мо ћи, по сто ја ле и ва зду шне мо ћи, а та ла со кра ти ји и те лу ро кра ти ји 
би ла би при до да та и аеро кра ти ја.14) „На ово је у сво јим ра до ви-
ма ука зи вао још и Карл Шмит, али је Се вер ски це ло куп ну те о ри ју 
до дат но раз ра дио, под вла че ћи зна чај Арк ти ка за вој ну ави ја ци ју, 

11) То ком Дру гог свет ског ра та у Дан ском про ла зу је до шло до ве ли ке по мор ске бит ке из-
ме ђу не мач ких и бри тан ских сна га 24.ма ја 1941. Услед че стих и успе шних ак ци ја не-
мач ких под мор нич ких сна га, са ве знич ка мор на ри ца је би ла при ну ђе на да сво је тран-
спорт не ко ри до ре пре ко ко јих се из САД до пре ма ла по моћ у Ве ли ку Бри та ни ју по ме ра 
се вер но, ка обла сти ма Арк ти ка. Та ко су мо ра у ју жним де ло ви ма арк тич ког по ја са по-
ста ла по при шта по мор ских окр ша ја. О ово ме ви ше у дру гом по гла вљу мо но гра фи је: 
Mi loš Hubáček, Mo ře v pla me nech, Pa no ra ma, Pra ha, 1983.

12) По себ ним уго во ром из ме ђу вла да у Ва шинг то ну и Реј кја ви ку ута на че но је да ће САД 
из гра ди ти вој ну ба зу на остр ву, а да ће за уз врат фор ми ра ти Исланд ске од брам бе не сна ге 
(Ice land De fen se For ce). Исланд ске од брам бе не сна ге су би ле под аме рич ком вој ном ко-
ман дом и са чи ња ва ло их је пре ко 1350 аме рич ких вој ни ка и офи ци ра и 650 Ислан ђа на. 
Ме ђу тим, др жа вља ни Ислан да ни су би ли део „вој них сна га“, већ су по пу ња ва ли „не вој-
не сек то ре“ (ад ми ни стра тив но осо бље, ле кар ска слу жба, ва тро га сци и тд.). Ва тро га сне 
је ди ни це су про ла зи ле вој ну обу ку, ко ју су обез бе ђи ва ле вој не сна ге САД. О ово ме ви ше 
у: Ólafur Th. Har dar son, „Ice lan dic Se cu rity and Fo re ign Po licy“, Co o pe ra tion and Con flict, 
Vol. XX (1985), стр. 297-316.

13) Ale xan der de Se versky, Air Po wer; Key to Sur vi val, Si mon and Schu ster, New York, 1950.

14) Oskar Krejčí, Mezinárodní po li ti ka, Eko press, Pra ha, 2010, стр. 543–544.
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за кљу чу ју ћи по пут Спајк ме на да је ода тле мо гу ће бр зо ре а го ва ти 
ка би ло ко јој тач ки на пла не ти.“15) 

Та ко ђе, кроз во де Арк ти ка про ла зи нај кра ћа по мор ска ру та 
од Па ци фи ка до Атлан ти ка, та ко зва ни Се вер ни мор ски пут. Пло-
вид бом овим тран спорт ним ко ри до ром пут од ја пан ске Јо ко ха ме до 
хо ланд ског Ро тер да ма се скра ћу је са 35-38 на 20-23 да на у од но су 
на пло вид бу кроз Су ец ки ка нал. Се вер ним мор ским пу тем је Вла-
ди во сток уда љен од Санкт Пе тер бур га око 14.000 ки ло ме та ра, док 
је тра сом кроз Су ец ки ка нал уда ље ност из ме ђу ове две лу ке 23.000 
ки ло ме та ра.16) То ком хлад но ра тов ског пе ри о да со вјет ске вла сти 
ни су до зво ља ва ле пло вид бу овом ру том бро до ви ма ко ји су би ли 
ре ги стро ва ни у дру гим зе мља ма. С об зи ром да је би ло не мо гу ће 
ко ри сти ти Се вер ни мор ски пут без ула ска у со вјет ске те ри то ри-
јал не во де (да нас ру ске те ри то ри јал не во де), овај пра вац је остао 
не ис ко ри шћен за раз вој ме ђу на род не тр го ви не. „Се вер ни мор ски 
пут (СМП) пред ста вља нај кра ћу ру ту из ме ђу Ти хог и Атлант ског 
оке а на. Исто ри ја ме ђу на род ног тр го вин ског тран спор та пре ко 
СМП по че ла је тек 2009, ка да су два бро да на то ва ре на са 700.000 
то на те ре та успе шно про шла овом тра сом. Та ко ђе је за бе ле же но да 
су 2011. кроз „се вер ни Су ец“ ре а ли зо ва не 34 пло вид бе, са укуп но 
900.000 то на пре ве зе ног те ре та. До 15. ок то бра 2012. из вр ше но је 
38 пло вид би у тој го ди ни. Пре ма по да ци ма Ми ни стар ства са о бра-
ћа ја Ру ске Фе де ра ци је, те рет ни тран спорт дуж СМП тре ба да до 
2020. по ра сте на 70 ми ли о на то на го ди шње.“17) Због не по вољ них 
кли мат ских усло ва, овај пут ни пра вац је не про хо дан (за ле ђен) то-
ком ве ћег де ла го ди не, а чак и у лет њим ме се ци ма ни је без бед но 
оба вља ти пло вид бе без по мо ћи ру ске фло те ну кле ар них ле до ло-
ма ца. Ипак, услед стал ног по ве ћа ва ња оби ма тр го вин ске раз ме не 
из ме ђу азиј ско-па ци фич ких и европ ских зе ма ља, ве ли ких уште да 
ко је се ја вља ју ко ри шће њем Се вер ног мор ског пу та, као и без бед-
но сних ри зи ка (пи ра ти у Ан да ман ском мо ру и Аден ском за ли ву) и 
за кр че ња Су ец ког ка на ла, оче ку је се да ко ли чи на пре ве зе ног те ре-
та у бу дућ но сти кон ти ну ал но ра сте. По ред то га, кли мат ске про ме-
не ће чи ни ти сво је, па ће ота па њем ле да у арк тич ком по ја су Се вер-

15) Ду шан Про ро ко вић, Ге о по ли ти ка Ср би је: по ло жај и пер спек ти ве на по чет ку XXI ве ка, 
Слу жбе ни гла сник: Ге о по ли ти ка, Бе о град, 2012, стр. 125.

16) „Се вер ни мор ски пут“, Ру ска реч. До ступ но на: http://ru ska rec.ru/mul ti me dia/in fo grap-
hics/2014/04/30/se ver ni_mor ski_put_30223.html, при сту пље но 05. 05. 2015. 

17) Ол га Се њи на, „Те рет ни бро до ви би ра ју ру ски Арк тик“, Ру ска реч, 8.фе бру ар 2013, 
до ступ но на: http://ru ska rec.ru/eco no mics/2013/02/08/te ret ni_bro do vi_bi ra ju_ru ski_ark-
tik_19303.html, при сту пље но 05. 05. 2015.
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ни мор ски пут све ду же то ком го ди не би ти про хо дан за тр го вач ке 
бро до ве. 

Упра во су кли мат ске про ме не дру ги ва жан раз лог због ко-
јег је арк тич ко пи та ње зна чај но за без бед ност Евро пе. По ве ћа ва ње 
про сеч не го ди шње тем пе ра ту ре на пла не ти, про ме не у облач но сти, 
про ме не ат мос фер ских цир ку ла ци о них схе ма и по ве ћа но за гре ва-
ње оке а на сун че вим зра ци ма до во де до стал ног то пље ња се вер ног 
ле де ног по кри ва ча. Ко ли чи на ле да у Се вер ном ле де ном оке а ну је 
све ма ња. Сто па сма ње ња по вр ши не под ле дом је у пе ри о ду из ме-
ђу 1979-2000. го ди не из но си ла -6,4% по де це ни ји, за пе ри од 1979-
2004. го ди не је би ла -7,7% по де це ни ји, а за пе ри од 1979-2006. 
го ди не -8,4% по де це ни ји18). „У по след њих пет-шест го ди на руб 
ле де ног по кри ва ча у Кар ском мо ру уда љио се од оба ле за 700-800 
км“19). Да је ова кав тренд на ста вљен по ка зу ју ис тра жи ва ња из 2010. 
го ди не, ко ја по ка зу ју да је те го ди не за бе ле же но ре корд но то пље ње 
ле де ног по кри ва ча на Грен лан ду од ка да се ме ре ња ова кве вр сте 
ра де.20) Узи ма ју ћи у об зир са мо по след њу де це ни ју, сма ње ње ле-
де ног по кри ва ча у сеп тем бру, ка да лед има ми ни мал ну по вр ши ну, 
би ло је -18%21). Кли мат ске про ме не у ре ги о ну Арк ти ка на ру ша ва ју 
до са да ус по ста вље ну при род ну рав но те жу, што узро ку је сма њи-
ва ње или чак не ста нак чи та вог ни за биљ них и жи во тињ ских вр ста. 
Пр ве по сле ди це тр пе лов ци и ри бо лов ци, чи ји су уло ви из го ди-
не у го ди ну све ма њи. Ова не да ћа по себ но по га ђа ста ро се де лач ке 
на ро де и ет нич ке гру пе, ко ји ма су лов и ри бо лов че сто и је ди ни 
из во ри при хо да. Ме ђу тим, још ве ћи про блем мо же пред ста вља ти 
по ре ме ћај у це ло куп ном лан цу ис хра не, до че га ће до ве сти сма ње-
ње бро ја или не ста нак по је ди них вр ста. По ред то га, део на уч ни ка 
упо зо ра ва да стал но то пље ње ле да сма њу је са ли ни тет во де оке а на, 
што, опет, има ути ца ја на ди на ми ку то ка мор ских стру ја. Вла ди-
мир По ле ва нов пред ви ђа да због ово га мо же до ћи до успо ра ва ња 
Голф ске стру је, што би узро ко ва ло дра ма тич не про ме не у Се вер ној 

18) Jul li en ne Stro e ve et al., „Trac king the Arc tic’s shrin king ice co ver: anot her ex tre me Sep tem-
ber mi ni mum in 2004.”, Ge ophysi cal Re se arch Let ters, Vol. 32, Is sue 4 (Feb 2005), до ступ но 
на: http://on li ne li brary.wi ley.com/doi/10.1029/2004GL021810/ab stract, при сту пље но 05. 
05. 2015.

19) Ва дим По но мар јов, „Рат за енер ги ју Се ве ра“, Ру ска реч, 21.сеп тем бар 2012, до ступ но 
на: http://ru ska rec.ru/ar tic les/2012/09/21/rat_za_ener gi ju_se ve ra_16975.html, при сту пље но 
05. 05. 2015.

20) Mar co Te de sco et al., „Re cord Sum mer Melt in Gre en land in 2010“, EOS, Tran sac ti ons Ame
ri can Ge ophysi cal Union, Vol. 92, Is sue 15 (April 2011), стр. 126-127.

21) Do nald Pe ro vich, Jac qu e li ne Ric hter-Men ge, „Loss of sea ice in the Arc tic”, An nual Re vi ew 
of Ma ri ne Sci en ce, Vol. 1 (2009), стр. 417–441.
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Аме ри ци и Евро пи.22) Голф ска стру ја на ста је у Мек сич ком за ли ву, 
за хва љу ју ћи ра зли ци у кон цен тра ци ји со ли и тем пе ра ту ри во де у 
мо ри ма Ка ри ба и Атлан ти ка. Та ко се обез бе ђу је стал ни про ток то-
пле во де не стру је дуж европ ске оба ле, што има по во љан ути цај на 
кли му у Евро пи.23) Успо ра ва њем или за у ста вља њем Голф ске стру-
је, у Евро пи би мо гло до ћи до осет ног сма њи ва ња про сеч не го ди-
шње тем пе ра ту ре, што би оста ви ло по сле ди це на низ дру гих обла-
сти (по љо при вре да, тран спорт, енер гет ска без бед ност и тд.). Ка да 
је о жи вот ној сре ди ни на Арк ти ку реч, тре ба до да ти и да су три ло-
ка ци је на ар хи пе ла гу Но ва зе мља (Но вая Зе мля) ко ри шће не као по-
ли гон за под зем не и ва зду шне ну кле ар не екс пе ри мен те Со вјет ског 
са ве за од 1955-1990. го ди не, што је оста ви ло трај не по сле ди це.24) 

Арк тик је ва жан и због пи та ња енер гет ске без бед но сти и до-
ступ но сти ре сур си ма во де. Иако још увек у до број ме ри не ис тра же-
на, арк тич ка нафт на зо на (пред ста вље на на ге о граф ској кар ти бр. 
2) има ми ни мал не мо гу ће ре зер ве од 90-110 ми ли јар ди ба ре ла (што 
је свет ска по тро шња за три го ди не), на ко је пра во по ла жу Ру си-
ја (има нај ве ћи при о бал ни по јас-про це ње не ре зер ве у Бaренцовом 
мо ру, се вер ни део за пад но си бир ског на ла зи шта и ре зер ве у Ти ман-
ско-пе чор ском ба се ну), САД (део из во ри шта на се ве ру Аља ске), 
Ка на да (се вер ни део Кве бе ка, Ну на вут, Се ве ро за пад не те ри то ри је, 
Ју кон и Њу фа ун дленд), Нор ве шка (Ба рен цо во мо ре) и Дан ска (за-
хва љу ју ћи то ме што је Грен ланд у ње ном са ста ву). Још оп ти ми-
стич ни је про це не из но си Ва дим По но мар јов ко ји на во ди да „пре ма 
по да ци ма ге о ло шке слу жбе САД, об ја вље ним 2008, под руч је из над 

22) Вла ди мир По ле ва нов, „Игра в Го льф стрим“, Око Пла не ты, 12.04.2012, до ступ но на: 
http://oko-pla net.su/po go da/list po go da/pa ge,2,112118-vla di mir-po le va nov-igra-v-golfstrim.
html, при сту пље но 05. 05. 2015.

23) Због ути ца ја Голф ске стру је кли ма у Евро пи је мно го бла жа не го у Се вер ној Аме ри ци у 
ре ги о ни ма ко ји се на ла зе на ис тој ге о граф ској ши ри ни. Лон дон се на ла зи на ис тој ге о-
граф ској ши ри ни као и ка над ски Гус беј (Go o se Bay; слич но сти са по ло жа јем Лон до на 
су и што се на ла зи на ушћу ре ке у мо ре), али је раз ли ка у про сеч ној го ди шњој тем пе ра-
ту ри ве ли ка-док је у пре сто ни ци Ве ли ке Бри та ни је то 9,7°С, у ме сту на Њу фа ун лен ду 
она из но си тач но 0°С. По ред овог при ме ра, мо же се још на ве сти и ка ко су Па риз и Бо-
стон на слич ним ге о граф ским ши ри на ма, као и Рим и Њу јорк, а да су кли мат ски усло ви 
у овим гра до ви ма са свим дру га чи ји.

24) Ви ше у: Ашот Сар ки сов и др., „Про бле мы ра ди а ци он ной ре а би ли та ции арк ти че ских 
мо рей, спо со бы и пу ти их ре ше ния“, Арк тик. Эко ло гия и эко но ми ка, No1, 2011, стр. 
70-81. Прет по ста вља се да је то ком 224 про бе на овом под руч ју де то ни ран екви ва лент 
од 265 ме га то на ТНТ. 30.ок то бра 1961. го ди не на Но вој зе мљи је те сти ра на и бом ба под 
код ним на зи вом РДС-220, по зна ти ја као „Цар бом ба“ или „Ве ли ки Иван“. Би ла је 1.400 
пу та ја ча од две ну кле ар не бом бе ба че не на Хи ро ши му и На га са ки (за јед но). Из ба че на 
је са ви си не од 10.500 ме та ра, са па до бра ном ко ји је тре ба ло да успо ри пад и омо гу ћи 
по са ди ави о на до вољ но вре ме на да се уда љи од ме ста екс пло зи је. Де то на ци ја се осе ти-
ла у Фин ској, ко ја је уда ље на 900 км, ва тре на ку гла је би ла ши ро ка 8, а пе чур ка на ста ла 
по сле екс пло зи је ви со ка 65 км.
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По лар ног кру га мо же да са др жи око 22% нео т кри ве них ре зер ви 
наф те и га са ко је се тех нич ки мо гу екс пло а ти са ти“25). По ред наф те, 
ис под мор ског дна су зна чај на на ла зи шта зем ног га са, а Арк тик је 
ва жан због ко ри шће ња во де них и би о ло шких ре сур са, као и дру гих 
стра те шки ва жних си ро ви на.

Сли ка бр. 2. Мо гу ће нафт не ре зер ве на Арк ти ку26)Слика бр. 2. Могуће нафтне резерве на Арктику25 

 

Арктик је важан и због питања енергетске безбедности и доступности ресурсима 

воде. Иако још увек у доброј мери неистражена, арктичка нафтна зона (представљена на 

географској карти бр. 2) има минималне могуће резерве од 90-110 милијарди барела (што 

је светска потрошња за три године), на које право полажу Русија (има највећи приобални 

појас-процењене резерве у Бaренцовом мору, северни део западносибирског налазишта и 

резерве у Тиманско-печорском басену), САД (део изворишта на северу Аљаске), Канада 

(северни део Квебека, Нунавут, Северозападне територије, Јукон и Њуфаундленд), 

Норвешка (Баренцово море) и Данска (захваљујући томе што је Гренланд у њеном 

саставу). Још оптимистичније процене износи Вадим Пономарјов који наводи да „према 

подацима геолошке службе САД, објављеним 2008, подручје изнад Поларног круга може 

да садржи око 22% неоткривених резерви нафте и гаса које се технички могу 

експлоатисати“26. Поред нафте, испод морског дна су значајна налазишта земног гаса, а 

                                                 
25 Преузето са: US Energy Information Agency. Доступно на: 
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=4650, приступљено 05. 05. 2015. 
26 Вадим Пономарјов, „Рат за енергију Севера“, Руска реч, 21.септембар 2012, доступно на: 
http://ruskarec.ru/articles/2012/09/21/rat_za_energiju_severa_16975.html, приступљено 05. 05. 2015. 

Због бо га тих на ла зи шта фо сил них го ри ва и оста лих си ро-
ви на, из ме ђу арк тич ких зе ма ља до ла зи до све ве ћих на пе то сти. У 
де цем бру 2014. го ди не Дан ска је под не ла зах тев Ко ми си ји УН за 
гра ни це кон ти нен тал ног гре бе на (UN CLCS-Com mis sion on the Li
mits of the Con ti nen tal Shelf) да јој се до де ли огром на те ри то ри ја 
арк тич ког гре бе на од 895.000 км2, укљу чу ју ћи и Се вер ни пол. Пре-
ма Кон вен ци ји УН о по мор ском пра ву (UN CLOS- Uni ted Na ti ons 
Con ven tion on the Law of the Sea) из 1982. го ди не, од ре ђе не зе мље 
мо гу да про ши ре сво ју при о бал ну еко ном ску зо ну од 200 ми ља ако 
до ка жу да су уз ви ше ња оке ан ског дна (гре бе ни) у обла сти на ко ју 

25) Ва дим По но мар јов, „Рат за енер ги ју Се ве ра“, Ру ска реч, 21.сеп тем бар 2012, до ступ но 
на: http://ru ska rec.ru/ar tic les/2012/09/21/rat_za_ener gi ju_se ve ra_16975.html, при сту пље но 
05. 05. 2015.

26) Пре у зе то са: US Energy In for ma tion Agency. До ступ но на: http://www.eia.gov/to dayine-
nergy/de tail.cfm?id=4650, при сту пље но 05. 05. 2015.
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по ла жу пра во – по ве за на са кон ти нен том и да су у ства ри ње гов 
про ду же так. Ме ђу тим, ту по сто ји огра ни че ње: про ши ре ње је мо-
гу ће нај ви ше за до дат них 150 ми ља. Иза по ме ну тог по ја са по чи њу 
не у трал не во де, од но сно аква то ри ја Свет ског оке а на.27) Уко ли ко 
обал ска др жа ва до ка же да гре бен у при о бал ном де лу пред ста вља 
при род ни на ста вак ње ног коп на, он да сти че пра во екс пло а та ци је 
руд ног бо гат ства са тог про сто ра. У ре ак ци ји на по тез Дан ске, ми-
ни стар при род них ре сур са и еко ло ги је Ру си је Сер геј Дон ској (Сер-
гей Дон ской) је са оп штио: „Ко ми си ја не од ре ђу је при пад ност Се-
вер ног по ла овој или оној др жа ви. Пи та ња раз гра ни че ња мор ских 
про стран ста ва су ствар пре го во ра из ме ђу арк тич ких др жа ва. Ко-
ми си ја је на уч ни ор ган ко ји од ре ђу је ко ји део мор ског дна се мо же 
тре ти ра ти као шелф, а не од ре ђу је при пад ност де ло ва мор ског дна. 
За то је пот пу но не ва жно да ли Дан ска у свом зах те ву пре тен ду је на 
Се вер ни пол или не“28). Ру си ја је жи вот но за ин те ре со ва на за Арк-
тик, па оту да и ова кве ре ак ци је, али и низ ини ци ја ти ва и ак ци ја ко је 
пред у зи ма. По ред Се вер ног мор ског пу та и зна чај них из во ри шта 
наф те, тре ба под ву ћи да од 37.000 ки ло ме та ра ду ге мор ске оба ле 
Ру си је, нај ве ћи део от па да на се вер ну оба лу и ре ги он Арк ти ка; чак 
7 су бје ка та Фе де ра ци је де ли мич но или пот пу но при па да арк тич кој 
зо ни; у за ви сно сти од то га ко ја се те ри то ри ја Арк ти ка по сма тра 
(ужа или ши ра), на том про сто ру жи ви из ме ђу 2 и 3,6 ми ли о на 
ста нов ни ка Ру си је; у тој зо ни се про из во ди 80% ру ског га са, 60% 
ба кра, пре ко 85% ни кла и ко бал та и 95% ме та ла пла тин ске гру пе, 
што чи ни око 15% бру то до ма ћег про из во да Ру си је. У до ку мен ту 
под на зи вом „Осно ве др жав не по ли ти ке Ру ске Фе де ра ци је на Арк-
ти ку за пе ри од до 2020. го ди не“ на во ди се ка ко су пла но ви да из 
арк тич ке зо не Ру си ја убу ду ће обез бе ђу је знат не ко ли чи не фо сил-
них го ри ва (наф та и при род ни гас), во де них и би о ло шких ре сур са, 
као и дру ге стра те шки ва жне си ро ви не. Стра те ги ја, ко ја је до не та 
2008. го ди не тре ба да бу де ре а ли зо ва на у две ета пе. У пр вој ета-
пи до 2015. го ди не нео п ход но је да бу ду ство ре ни усло ви за ја ча-
ње на ци о нал не без бед но сти ком плек сним раз во јем арк тич ке зо не. 
Због ово га је 2013. го ди не за по че то об на вља ње 7 вој них аеро дро ма 
на Арк ти ку ко ји су би ли на пу ште ни још од вре ме на рас па да Со-
вјет ског са ве за, а фор ми ра на је и по себ на Пр ва арк тич ка бри га да 
Стра те шке ко ман де Се вер не фло те у де цем бру 2014. Пре ма про-
це на ма Ро бер та Фар ли ја (Ro bert Far ley), Ру си ја је до по чет ка 2015. 

27) Текст Кон вен ци је до сту пан на: http://www.un.org/depts/los/con ven tion_agre e ments/texts/
un clos/clo sindx.htm, при сту пље но 05. 05. 2015. 

28) „Дан ска пре тен ду је на Се вер ни пол“, Ру ска реч, 16. де цем бар 2014, до ступ но на: http://
ru ska rec.ru/news/2014/12/16/dan ska_pre ten du je_na_se ver ni_pol_35905.html, при сту пље-
но 05. 05. 2015.
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раз ме сти ла на Арк ти ку „та кву вој ну сна гу, ко ја је пот пу но спрем-
на за ру ко во ђе ње гло бал ним, од но сно свет ским ра том ко ји мо же 
би ти иза зван тен зи ја ма свет ских си ла због Арк ти ка“29). У дру гој 
фа зи, до 2020. мо ра ју би ти окон ча ни хи дро граф ски ра до ви и из ра-
ђе на до ку мен та ци ја нео п ход на за ме ђу на род ну прав ну ве ри фи ка-
ци ју спољ не гра ни це кон ти нен тал ног гре бе на Ру си је у Се вер ном 
ле де ном оке а ну.30) Још 2010. је на ини ци ја ти ву ака де ми ка Ни ко ла ја 
Ла вјо ро ва (Ни ко лай Ла вё ров) ру ска Фе де рал на аген ци ја за екс пло-
а та ци ју зем них бо гат ста ва (Ро сне дра  Фе де ра ль ное агент ство по 
не дро по ль зо ва нию) укљу чи ла Ру ску ака де ми ју на у ка у при пре му 
зах те ва ко ји Ру си ја тре ба да пре да Ко ми си ји УН за гра ни це кон ти-
нен тал ног гре бе на. У пи та њу је рад на мо де лу ево лу ци је aрк тичког 
ре ги о на, ко јим се до ка зу је ка ко Евро а зиј ска кон ти нен тал на пло ча 
за ла зи у оке ан, па су Гре бен Ло мо но со ва и Гре бен Мен де ље је ва 
про ду же так кон ти нен тал не ма се. Због то га би Ру си ја до би ла пра во 
на екс пло а та ци ју мор ског дна по вр ши не ве ће од ми ли он ква драт-
них ки ло ме та ра.

Као што је већ на ве де но, пи та ње про сти ра ња соп стве не те-
ри то ри је арк тич ким гре бе ном по те гла је и Дан ска. До 2011. го ди не 
Дан ска је екс пе ди ци је ко је су ис пи ти ва ле ово пи та ње ор га ни зо ва ла 
за јед но са на уч ним ин сти ту ци ја ма из Швед ске и САД. Ина че, у 
„Стра те ги ји за Арк тик“ ове зе мље се ве ли ка па жња по све ћу је ме-
ђу на род ној са рад њи и под вла чи нео п ход ност до го во ра са парт нер-
ским др жа ва ма. Дан ска стра те ги ја се те ме љи на 4 сту ба: 1) Арк тик 
тре ба да по ста не ме сто си гур но за жи вот; 2) нео п ход но је обез бе-
ди ти са мо о др жи ви раз вој; 3) пред у зе ти све нео п ход не ме ре ка ко 
би се за шти ти ла жи вот на сре ди на; 4) ак тив но сти ко ор ди ни ра ти са 
парт не ри ма из ме ђу на род не за јед ни це.31) Ина че, Дан ска ин си сти-
ра на по што ва њу ме ђу на род ног пра ва, а због сло же ног од но са са 
Грен лан дом и Фар ским остр ви ма, при ме тан је и по ку шај де таљ ног 
ре гу ли са ња шта су пра ва и оба ве зе цен трал них (у Ко пен ха ге ну), 
а шта ло кал них вла сти (у Ну у ку и Тор шав ну). Ве ћи део при хо да 
од екс пло а та ци је ми не рал них си ро ви на тре ба да оста је ло кал ним 
вла сти ма, што за Грен ланд мо же би ти огро ман из вор при хо да. До 
са да, на Грен лан ду су про на ђе на ве ли ка на ла зи шта ба кра, гво жђа, 

29) Ro bert Far ley, „The Ul ti ma te Cold War ri or: 5 We a pons Rus sia Co uld Use in an Arc tic War“, 
Na ti o nal In te rest, De cem ber 14 2014, до ступ но на: http://na ti o na lin te rest.org/fe a tu re/the-ul-
ti ma te-cold-war ri or-5-we a pons-rus sia-co uld-use-arc tic-11784, при сту пље но 05. 05. 2015.

30) „Осно вы го су дар ствен ной по ли ти ки Рос си й ской фе де ра ции в Арк ти ке на пе ри од до 
2020 го да и да ль не й шую пер спек ти ву“. До ступ но на: http://www.arc tic-co un cil.org/in dex.
php/en/do cu ment-ar chi ve/ca te gory/12-arc tic-stra te gi es, при сту пље но 05. 05. 2015.

31) „Den mark, Gre en land and the Fa roe Islands: King dom of Den mark Stra tegy for the Arc tic 
2011-2020“, Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs, Co pen ha gen, 2011.
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ва на ди ју ма, мо либ де на, ти та ни ју ма, ни о би ју ма и тан та ла, као и 
зна чај не ре зер ве гра фи та, га ли ју ма, хро ма, ни кла, цин ка и ура ни-
ју ма.32) И Дан ска, као и Ру си ја, ве ли ку па жњу по све ћу је опре ма њу 
соп стве них вој них сна га до 2020. го ди не. 

За је дан од че ти ри кључ на ци ља, по ред за у зи ма ња по зи ци-
је „гло бал ног ли де ра у ис тра жи ва њи ма на Арк ти ку“, „за шти те 
се вер них зе ма ља и во да“ (ми сли се на за шти ту жи вот не сре ди не 
и кул тур ног на сле ђа, прим. аут.) и „раз во ја ин фра струк ту ре“ (са-
о бра ћај не, со ци јал не, здрав стве не и тд.), Ка на да про гла ша ва и 
„до ка зи ва ње су ве ре ни те та на овом про сто ру“.33) Пр ва три ци ља је 
нео п ход но оства ри ти да би се под ста кла екс пло а та ци ја бо га тих ре-
сур са, на рав но, уз во ђе ње ра чу на о не на ру ша ва њу жи вот не сре ди-
не и еко ло шких стан дар да и раз вој нео п ход не ин фра струк ту ре, али 
је пред у слов све га пи та ње спо соб но сти др жа ве да кон тро ли ше ову 
те ри то ри ју. То је мо гу ће по сти ћи ко ри сте ћи ди пло мат ска сред ства 
и кроз ме ђу на род не фо ру ме, до го ва ра ју ћи са оста лим арк тич ким 
др жа ва ма пра ви ла игре, али и ја ча њем соп стве них ору жа них сна га. 
Због то га је пред ви ђе но отва ра ње но вог цен тра за обу ку (на ло ка-
ци ји Re so lu tion Bay), за тим и мо дер ни за ци ја је ди ни ца Ка над ских 
рен џе ра (Ca na dian Ran gers) - ре зер вних сна га спо соб них да оба-
вља ју над зор на овој те ри то ри ји34), кон струк ци ја но вог ле до лом ца 
(нај ве ћег ко ји је по сто јао у ка над ској фло ти ика да), ре ви та ли за ци ја 
под мор нич ких ба за и на бав ка но вих па трол них бро до ва. Ка на да је 
та ко ђе пред ло жи ла и до но ше ње но вих прав них нор ми у обла сти 
за шти те жи вот не сре ди не (у окви ру до ку мен та под на зи вом Arc tic 
Wa ters Pol lu tion Pre ven tion Act) ко ји ма би се ју рис дик ци ја при о бал-
них др жа ва про ши ри ла на во де ко је се на ла зе 200 ми ља од оба ле 
(не као што је до са да 100 ми ља), чи ме би се те ри то ри ја над ле жно-
сти Ка на де про ши ри ла за око по ла ми ли о на ква драт них ми ља.35) 
Обра зло же ње је да по сто ји ре ал на прет ња по ка над ски еко си стем 
уко ли ко до ђе до ве ћих за га ђе ња у при о бал ном по ја су дру гих др жа-
ва или ме ђу на род ним те ри то ри јал ним во да ма.

32) Исто, стр. 9-10, 13, 28.

33) „Ca na da′s Nort hern Stra tegy: Our North, Our He ri ta ge, Our Fu tu re“; Go vern ment of Ca na da, 
Mi ni ster of In dian Af fa irs nad Nort hern De ve lop ment and Fe de ral In ter lo cu tor for Métis and 
Non-Sta tus In di ans, Ot ta wa, 2009, стр. 9-13, 26-27.

34) Због уло ге ко ју има ју у арк тич кој обла сти, че сто се у ка над ској штам пи ова је ди ни ца, 
осно ва на 1947. го ди не на зи ва и „Арк тич ким рен џе ри ма“ (Arc tic Ran gers). 

35) „Ca na da′s Nort hern Stra tegy: Our North, Our He ri ta ge, Our Fu tu re“; Go vern ment of Ca na da, 
Mi ni ster of In dian Af fa irs nad Nort hern De ve lop ment and Fe de ral In ter lo cu tor for Métis and 
Non-Sta tus In di ans, Ot ta wa, 2009, стр. 11.
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За САД пр ви стра те шки циљ је „уна пре ди ти без бед но сне 
ин те ре се САД“ на Арк ти ку. Због то га је нео п ход но по ди ћи број-
ност и опре мље ност вој них сна га у овом ре ги о ну, по ве ћа ти по зор-
ност, при ку пља ти ве ћи број ин фор ма ци ја о по на ша њу и ци ље ви ма 
дру гих арк тич ких др жа ва.36) Као дру ги циљ на во ди се спро во ђе ње 
кон ти ну ал них ак тив но сти у ци љу за шти те жи вот не сре ди не, а као 
тре ћи ја ча ње ме ђу на род не са рад ње.

Нај де таљ ни је стра те шке до ку мен те о раз во ју Арк ти ка ну ди 
на увид Нор ве шка. Нор ве шка је успе шно ре ши ла пи та ње раз гра ни-
че ња са Ру си јом у Ба рен цо вом мо ру 2010. го ди не, по сле пре го во ра 
о по де ли те ри то ри је ве ли чи не око 175.000 км2 ко ји су тра ја ли ско-
ро 40 го ди на. Ова зе мља је пет на е сти нај ве ћи про из во ђач си ро ве 
наф те и сед ми нај ве ћи про из во ђач зем ног га са на све ту37), а нај ве ћа 
нафт на ком па ни ја у зе мљи је др жав ни „Ста то ил“, што ути че на бу-
џет ске при хо де. Оту да и ду го роч но пла ни ра ње ко јим се по себ на 
па жња по све ћу је пра ће њу кли мат ских про ме на и пред ла га њу ре-
ше ња у том сме ру, обез бе ђи ва њу мор ских ру та и бр зом де ло ва њу 
у слу ча ју ха ва ри ја, раз во ју ино ва ци о них тех но ло ги ја и ту ри зма у 
арк тич ком по ја су, ула га њу у ин фра струк ту ру и за шти ти кул тур не 
ба шти не ста ро се де лач ких на ро да, пре све га на ро да Са ми. Нор ве-
шка је и ини ци ја тор по себ ног об ли ка пре ко гра нич не са рад ње по 
свим на ве де ним пи та њи ма, ко јом се под сти чу ло кал не и ре ги о нал-
не вла сти да узму мно го ве ће уче шће у за јед нич ким про гра ми ма.38) 

Све арк тич ке др жа ве, укљу чу ју ћи и Исланд, Швед ску и 
Фин ску, на во де ме ђу сво јим стра те шким ци ље ви ма две ства ри: 1) 
опре де ље ње да се ви ше ра ди на очу ва њу жи вот не сре ди не и спре че 
кли мат ске про ме не, 2) да се оја ча ме ђу на род на са рад ња39). У по-
след њих де це ни ју и по фор ми ра но је не ко ли ко ме ђу на род них ор-
га ни за ци ја ко је се ба ве пи та њи ма од зна ча ја за Арк тик. Ме ђу ор-
га ни за ци ја ма ко је фа во ри зу ју пре ко гра нич ну са рад њу је Ба рен цки 
ре ги о нал ни са вет (Ba rents Re gi o nal Co un cil) ко ји оку пља ре ги о не 
из Фин ске (Ка и ну, Ла по ни ја и Оулу), Нор ве шке (Фин марк, Нор-

36) „Na ti o nal Stra tegy for the Arc tic Re gion“, Pre si dent of the Uni det Sta tes, May 10 2013, Was-
hing ton, 2013.

37) Пре ма по да ци ма US Energy In for ma tion Ad mi ni stra tion, до ступ но на:  http://www.eia.gov/
co un tri es/co un try-da ta.cfm?fips=no, при сту пље но 05. 05. 2015.

38) „New Bu il ding Blocks in the North: The next step in the Go ver ment′s High North Stra tegy“, 
Nor we gi an Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs, Oslo, 2009, стр. 13-16, 18-22, 25-36, 42-44.

39) „Fin land′s Stra tegy for the Arc tic Re gion 2013“, Pri me Mi ni ster′s Of fi ce Pu bli ca tion, 16/2013, 
Hel sin ki, 2013; „A Par li a men tary Re so lu tion on Ice land′s Arc tic Po licy“, Ap pro ved at Alt hin-
gi 139th le gi sla ti ve ses sion March 28 2011, Reykjavík, 2011; „Sve ri ges stra te gi för den ark-
ti ska re gi o nen“, Stoc kholm, 2012, до ступ но на: http://www.arc tic-co un cil.org/in dex.php/en/
do cu ment-ar chi ve/ca te gory/12-arc tic-stra te gi es, при сту пље но 05. 05. 2015.



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ број 1/2015 стр. 187208.

202

дланд и Тромс), Ру си је (Ар хан гел ска област, Мур ман ска област, 
Ка ре ли ја, Ре пу бли ка Ко ми и Не нец ки ауто ном ни округ) и Швед-
ске (Нор бо тен и Ве стер бо тен). У окви ру ор га ни за ци је су фор ми-
ра не рад не гру пе за еко ном ску са рад њу, за шти ту жи вот не сре ди-
не, тран спорт и ван ред не си ту а ци је.40) Ина че, ова ор га ни за ци ја 
функ ци о ни ше у окви ру ши рег са ве та - Ба рен цког евро-арк тич ки 
са ве та (Ba rents EuroArc tic Co un cil), пре ко ко јих се од ви ја са рад ња 
вла да че ти ри др жа ве. Ту су та ко ђе и Але ут ски ме ђу на род ни са вез 
(Ale ut In ter na ti o nal As so ci a tion), ко ји оку пља пред став ни ке Але у та 
са Аља ске (САД) и Кам чат ке (Ру си ја); Арк тич ки са вет Ата ба ска 
(Arc tic At ha ba skan Co un cil, САД, Ка на да); Ку чин ски ме ђу на род ни 
са вет (Gwich′in Co un cil In ter na ti o nal, Ка на да, САД); Са вет Ину и та 
По лар ног кру га (Inu it Cir cul po lar Co un cil , Грен ланд, Ка на да, САД, 
Ру си ја); Са вет на ро да Са ми (Sa a mi Co un cil, Нор ве шка, Ру си ја, 
Швед ска, Фин ска); као и по себ на ор га ни за ци ја ко ја ни је ме ђу на-
род на, већ функ ци о ни ше у окви ру Ру си је-Удру же ње ста ро се де лач-
ких и ма ло број них на ро да Се ве ра, Си би ра и Да ле ког ис то ка Ру си је 
(Ас со ци а ция ко рен ных, ма ло чи слен ных на ро дов Се ве ра, Си би ри и 
Да ль не го Во сто ка Рос си й ской Фе де ра цииАКМНССиДВ), али ко ја 
оку пља пред став ни ке свих ре ги стро ва них до мо ро дач ких на ро да и 
ет нич ких гру па се ве ра, па за кључ ци ко ји се до но се и ме ре ко је се 
пред у зи ма ју, че сто про из во де ефек те ко ји пре ла зе ру ске гра ни це и 
ти чу се ра да оста лих, по ме ну тих ме ђу на род них ор га ни за ци ја.

Нај ва жни ја ор га ни за ци ја, ко ја у свој са став укљу чу је и све 
до са да на бро ја не ор га ни за ци је у ста ту су „стал них уче сни ка“, а у 
чи је чла ни це су осам др жа ва Арк тич ког ар хи пе ла га (Ка на да, Дан-
ска, Фин ска, Исланд, Нор ве шка Ру си ја, Швед ска и САД) је Арк-
тич ки са вет (енг. Arc tic Co un cil, рус. Арк ти че ский со вет) осно ван 
1996. го ди не41). Арк тич ки са вет је до са да кон сти ту и сао шест рад-
них гру па (за пра ће ње и про це ну до га ђа ја на Арк ти ку, за за шти ту 
биљ них и жи во тињ ских вр ста, за ван ред не си ту а ци је и пре вен ци ју, 
за за шти ту мо ра и мор ског при о ба ља, за одр жи ви раз вој, за бор бу 
про тив за га ђи ва ња и за га ђи ва ча) и де фи ни сао че ти ри за јед нич ка 
стра те шка до ку мен та (Про це на о арк тич ком би о ди вер зи те ту, Про-
грам пра ће ња би о ди вер зи те та По лар ног кру га, Про це на ути ца ја 
про ме на арк тич ке кли ме, Из ве штај о усло ви ма жи во та и људ ском 
раз во ју на Арк ти ку)42). О све ве ћем зна ча ју ове ор га ни за ци је го-

40) О ово ме ви ше на: http://www.be ac.st/in-En glish/Ba rents-Euro-Arc tic-Co un cil/Wor king-
Gro ups, при сту пље но 05. 05. 2015. 

41) О ово ме ви ше на стра ни ци Arc tic Co un cil: http://www.arc tic-co un cil.org/in dex.php/en/abo-
ut-us/arc tic-co un cil/abo ut-arc tic-co un cil, при сту пље но 05. 05. 2015. 

42) Arc tic Co un cil Wor king Gro ups: Arc tic Mo ni to ring and As ses sment Pro gram me; Con ser va-
tion of Arc tic Flo ra & Fa u na; Emer gency Pre ven tion, Pre pa red ness & Re spon se; Pro tec tion 
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во ри и по да так да је до по чет ка 2015. го ди не чак 12 зе ма ља при-
мље но у ста тус стал них по сма тра ча (Ки на, Ин ди ја, Ја пан, Ју жна 
Ко ре ја, Син га пур, Не мач ка, Фран цу ска, Хо лан ди ја, Ве ли ка Бри та-
ни ја, Ита ли ја, Пољ ска, Шпа ни ја), уз ко је још по сто је и два ад хок 
по сма тра ча, ко ји мо ра ју да тра же са гла сност Арк тич ког са ве та да 
при су ству ју сед ни ца ма по по је ди ним тач ка ма днев ног ре да (у том 
ста ту су су Европ ска уни ја и Тур ска).

Ку ри о зи тет пред ста вља од нос Арк тич ког са ве та пре ма ЕУ. 
Три чла ни це Арк тич ког са ве та су ујед но и чла ни це ЕУ - Дан ска, 
Швед ска и Фин ска. Ме ђу тим, ЕУ ни је ус пе ла да обез бе ди чак ни 
ста тус стал ног по сма тра ча у овој ор га ни за ци ји. ЕУ је, као и арк тич-
ке др жа ве, усво ји ла не ко ли ко стра те шких до ку ме на та ко ји се ти чу 
Арк ти ка, а три глав на ци ља су: 1) за шти та Арк ти ка у са рад њи са 
на ро ди ма ко ји на се ља ва ју тај про стор; 2) про мо ви са ње одр жи вог 
раз во ја и одр жи ве екс пло а та ци је ре сур са; 3) ја ча ње ме ђу на род не 
са рад ње. У на ред ном пе ри о ду Европ ска ко ми си ја ће се фо ку си ра ти 
на три те ме ко је се ди рект но ти чу Арк ти ка: 1) по др шка ис тра жи ва-
њи ма о кли мат ским про ме на ма на Арк ти ку и пред ста вља ње ре зул-
та та јав но сти; 2) ин си сти ра ње на про на ла же њу ме ха ни за ма ко ји 
ће га ран то ва ти одр жи ву екс пло а та ци ју ре сур са; 3) ин тен зи ви ра ње 
ди ја ло га са арк тич ким др жа ва ма и ста ро се де лач ким на ро ди ма и 
ет нич ким гру па ма ко је на се ља ва ју тај про стор.43) Арк тик је за ЕУ 
за ни мљив због три ства ри. Пр во, то су мо гу ће по сле ди це кли мат-
ских про ме на и на глог ото пља ва ња, ко је ће се нај ви ше осе ти ти у 
Евро пи. Дру го, то је пи та ње отва ра ња но вих по мор ских ру та за 
по ве зи ва ње Евро пе и Ти хо о ке ан ског ре ги о на. И тре ће, крат ко роч-
но ве ро ват но и нај ва жни је пи та ње, је сте енер гет ска без бед ност и 
по че так екс пло а та ци је фо сил них го ри ва на Арк ти ку. ЕУ је жи вот-
но за ин те ре со ва на за си ро ву наф ту, по што уво зи пре ко 50% овог 
енер ген та, а за гас су као крај њи ко ри сни ци по себ но за ин те ре со ва-
не за пад но е вроп ске кон ти нен тал не зе мље, ко је уво зе око 70% овог 
енер ген та44).

of the Arc tic Ma ri ne En vi ron ment; Su sta i na ble De ve lop ment Wor king Gro up; Arc tic Con ta-
mi nants Ac tion Pro gram; Arc tic Co un cil Pro grams and Ac tion Plans: Arc tic Bi o di ver sity As-
ses sment; Cir cum po lar Bi o di ver sity Mo ni to ring Pro gram; Arc tic Cli ma te Im pact As ses sment; 
Arc tic Hu man De ve lop ment Re port. 

43) Пре ма: „Co un cil con clu si ons on de ve lo ping a Euro pean Union Po licy to wards the Arc tic 
Re gion“, Co un cil of the Euro pean Union, FO RE IGN AF FA IRS Co un cil me e ting , Brus sels, 
12 May 2014; „Euro pean Par li a ment re so lu tion of 12 March 2014 on the EU stra tegy for the 
Arc tic 2013/2595(RSP)“, Euro pean Par li a ment, Stras bo urg , 12 March 2014; „De ve lo ping a 
Euro pean Union Po licy to wards the Arc tic Re gion: pro gress sin ce 2008 and next steps”, Euro-
pean Com mis sion, Brus sels, 26.02.2012.

44) Mar ce la Cupalová, „Energetická bez peč tnost EU“, у: Energetická bez peč tnostge o po li tické 
so u vi slo sti, Vysoká ško la mezinároních a ve ř ejných vzta hů Pra ha, Pra ha, 2008, стр. 158-184.
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На за се да њу Арк тич ког са ве та у ма ју 2013. го ди не у ста тус 
стал ног по сма тра ча су при мље не Ин ди ја, Ки на, Ја пан, Ју жна Ко ре-
ја, Ита ли ја и Син га пур, али не и ЕУ, чи ји је зах тев од би јен.45) Че сто 
се на во ди да су раз ло зи од би ја ња ре стрик тив не од ред бе прав них 
нор ми ЕУ, ко ји ма се про пи су ју го ди шње кво те из ло ва ри бе, као и 
из ри чу за бра не ло ва по је ди них жи во тињ ских вр ста (фо ке, на при-
мер). Ме ђу тим, пра ве раз ло ге би тре ба ло тра жи ти у ге о по ли ти ци 
са јед не, и тра ди ци о нал ној се бич но сти др жа ва са дру ге стра не. 
Што се ге о по ли тич ких раз ло га ти че, у ре ша ва ње арк тич ког пи та-
ња ди рект но су укљу че на два ве ли ка ге о по ли тич ка игра ча - САД 
и Ру си ја, за тим и Ка на да, као ва жна ре ги о нал на си ла, а све ве ћи 
ин те рес по ка зу ју и Ки на и Ја пан. Ула зак ЕУ у ову ге о по ли тич ку 
игру ни је у ин те ре су ни јед не од ових си ла. Због то га је при мет но 
рас по ло же ње да се раз го ва ра по је ди нач но са европ ским др жа ва ма, 
али не и са ЕУ као це ли ном. Са дру ге стра не, ин те рес пре све га 
Дан ске, ни је да сво ја бо гат ства про на ђе на на Грен лан ду де ли са 
дру ги ма, већ да их ис ко ри сти за соп стве ни раз вој. Што се Дан ске 
ти че, она је ујед но и чла ни ца НА ТО-а, па та ко мо же да обез бе-
ди сво је арк тич ке гра ни це ефи ка сни је не го пре ко члан ства у ЕУ. 
Швед ска и Фин ска ни су чла ни це НА ТО, па су сто га за ин те ре со ва-
ни је да пра ве про стор за ве ће при су ство ЕУ на Арк ти ку, јер ће та ко 
бо ље за шти ти соп стве не ин те ре се. Ме ђу тим, ове две зе мље не ма ју 
при ступ арк тич ким во да ма, што се од ра жа ва не по вољ но на њи хов 
укуп ни по ло жај на Арк ти ку и у ве ли кој ме ри, по сма тра но са аспек-
та ре ал по ли ти ке, огра ни ча ва њи хо ву мо гућ ност ре а го ва ња (не ма ју 
при ступ бо га тим на ла зи шти ма фо сил них го ри ва и оста лих си ро ви-
на, не ма ју сво ју при о бал ну еко ном ску зо ну и тд.). 

С об зи ром на по ку ша је да се нај пре Кон вен ци јом о бу дућ но-
сти Евро пе, а за тим и Ли са бон ским спо ра зу мом, утвр де осно ве за 
во ђе ње је дин стве не спољ не и од брам бе не по ли ти ке ЕУ, де ша ва ња 
око укљу чи ва ња ЕУ у ре ша ва ње арк тич ког пи та ња де лу ју оне спо-
ко ја ва ју ће. ЕУ по ку ша ва да се ак тив но укљу чи у ове про це се, али 
је она ипак у до број ме ри скрај ну та. То пред ста вља опа сност по 
без бед ност кон ти нен та у це ли ни. Чи ни се да ће та ко и оста ти све 
док ЕУ не фор ми ра соп стве не вој не сна ге (ако их фор ми ра!). Све 
док ЕУ у вој ном сми слу за ви си од НА ТО и ње на без бед ност ће у 
ве ли кој ме ри за ви си ти од САД. Ина че, од осам арк тич ких др жа ва, 
чак пет њих је у НА ТО (САД, Ка на да, Исланд, Нор ве шка, Дан ска). 
Ка над ски ис тра жи вач Ро берт Јубеp (Ro bert Hu e bert) на во ди да је 
при мет но ка ко су арк тич ке др жа ве све спрем ни је не са мо да сво-
је ин те ре се бра не ди пло мат ским пу тем, већ и вој ним сред стви ма. 

45)  Ni ko laj Ni el sen, „Chi na be ats EU to Arc tic Co un cil mem ber ship“, EU Ob ser ver, 16 MAY 
2013, до ступ но на: https://euob ser ver.com/eu-chi na/120138, при сту пље но 05. 05. 2015.
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Ка ко на во ди, САД, Ка на да, Ру си ја, Нор ве шка и Дан ска су за по-
след њих 25 го ди на про из ве ле или на ја ви ле про из вод њу нај ма ње 
66 бро до ва чи ја је на ме на во ђе ње бор бе них деј ста ва у арк тич ким 
усло ви ма. Ме ђу њи ма су но ве бр зе нор ве шке фре га те са оја ча ним 
тру пом за пло вид бу по за ле ђе ној по вр ши ни, 12 но вих па трол них 
бро до ва Дан ске, 12 про је ка та ну кле ар них под мор ни ца САД, 15 но-
вих под мор ни ца Ру си је, уз joш је дан ну кле ар ни ле до ло мац. По ред 
то га, Ру си ја је об но ви ла ле то ве сво јих стра те шких бом бар де ра из-
над Арк ти ка и за по че ла са фор ми ра њем спе ци јал них вој них сна га 
за ду же них за од бра ну ви тал них ин те ре са на Арк ти ку.46)

Све до ци смо про це са ми ли та ри за ци је Арк ти ка, а од од но са 
сна га кључ них ге о по ли тич ких игра ча, њи хо вих ци ље ва и ме ђу соб-
них ве за, за ви си и да ли ће и ка да би ти пред у зи ма не ме ре ко је има-
ју за циљ успо ра ва ње кли мат ских про ме на, енер гет ска без бед ност 
и еко ном ска бу дућ ност европ ских др жа ва47). При то ме, ЕУ као не-
за о би ла зан чи ни лац европ ске без бед но сти ни је ди рект но укљу че-
на у про цес до но ше ња нај ва жни јих од лу ка о бу дућ но сти Арк ти ка, 
а исто вре ме но ни је вој но спо соб на да се на мет не као чи ни лац у 
том про це су. Због ово га ће се пи та ње без бед но сти Евро пе и ње них 
ин те ре са на Арк ти ку мо ра ти ре ша ва ти ди пло мат ским сред стви ма, 
стал ним вр ше њем по ли тич ких и дру гих при ти са ка (пре све га на 
Дан ску, Швед ску и Фин ску, али у ве ли кој ме ри и на Нор ве шку и 
Исланд) и до го во ри ма са САД и Ка на дом са јед не (те сна са рад-
ња са НА ТО), и Ру си јом (уса гла ша ва ње за јед нич ког на сту па по 
по је ди ним пи та њи ма) са дру ге стра не. Уко ли ко та кав при ступ не 
до не се же ље ни ре зул тат, Евро па ће би ти та лац до го во ра из ме ђу 
две нај ве ће арк тич ке зе мље, ко је ће на мет ну ти до го во ре на ре ше ња 
оста ли ма. 
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Du san Pro ro ko vic

THE IM PACT OF „ARC TIC IS SUE“ 
ON EURO PEAN SE CU RITY

Re su me
The ′Arc tic is sue′ is be co ming one of the most im por tant qu e

sti ons in the in ter na ti o nal re la ti ons. The re are three im por tant is su es 
re gar ding this re gion that ma kes it sig ni fi cant when it co mes to in ter na
ti o nal se cu rity: 1) its ge o stra te gic im por tan ce, 2) the im pact of cli ma te 
chan ge on mel ting the ice co ver and bi o di ver sity pro tec tion, 3) and 
ex plo i ta ti on of fos sil fu els. We are wit nes sing a pro cess of the Arc tic 
mi li ta ri za tion, and it is that from the po wer re la ti ons of the key ge o po
li ti cal players, the ir go als and the ir mu tual re la ti on ship that the speed 
of cli ma te chan ge, energy se cu rity and eco no mic fu tu re of the Euro pean 
co un tri es de pends on. It is un fa vo ra ble for the Euro pean co un tri es that 
the EU as a key fac tor in the Euro pean se cu rity is not di rectly in vol ved 
in ma king key de ci si ons abo ut the fu tu re of the Arc tic, and at the sa me 
ti me it is not mi li ta rily ca pa ble to esta blish it self as a fac tor in this pro
cess.
Keywords: the Arc tic, cli ma te chan ge, energy se cu rity, in ter na ti o nal se cu rity

* Овај рад је при мљен 27. априла 2015. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре дак-
ци је 15. маја 2015. го ди не.
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