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Dа на 19. но вем бра у Ли са бо ну је одр жан са мит НА ТО-а. Пре ма 
оце на ма ана ли ти ча ра овај са мит НА ТО-а ни је по пут (бар) де-

се так од 23 одр жа на до са да, ка да су се уче сни ци фо то гра фи са ли за 
уну тра шњу по ли тич ку про па ган ду. Овај Ли са бон ски са мит имао је 
ве ће ам би ци је, бар из два раз ло га. Пр во, на ње му је при су ство вао 
пред сед ник Ру ске фе де ра ци је Д. Ме две дев, и, дру го, раз мо тре на је 
* На уч ни савет ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти ту-
та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки 
раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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но ва стра те ги ја НА ТО-а у ко јој су де фи ни са ни глав ни ци ље ви ове 
вој не али јан се за на ред ну де це ни ју.1) Зна се да је стра те ги ја по ста-
вље на са два глав на ци ља: пр во, да обез бе ди ко лек тив ну без бед ност 
и ста бил ност и, дру го, га ран то ва ти прин ци пе и раз вој де мо кра ти је 
у це лом све ту (овим НА ТО се би да је уло гу свет ског вој но-по ли-
тич ког бло ка. „НА ТО – то је уга о ни ка мен ста бил но сти не са мо за 
евро а тлант ско дру штво, већ и за оста ли свет“).2) На рав но, у на цр ту 
стра те ги је за на ред ну де це ни ју пре у зи ма ју се и не ки ци ље ви из 
прет ход не (ста ре) стра те ги је, ко ја што су: по др шка тран са тлант-
ских ве за, очу ва ње бор бе не го то во сти за из во ђе ње ве о ма ве ли ких 
бор бе них опе ра ци ја у би ло ком де лу све та, раз вој европ ских вој-
них сна га, од вра ћа ње по тен ци јал них про тив ни ка од агре си је, као и 
ре гу ли са ње кон фли ка та и кри зних си ту а ци ја, ши ре ње НА ТО-а (тј. 
при до би ја ње но вих чла но ва), по др шка про це су раз о ру жа ња у све-
ту, кон тро ла на о ру жа ња и не ши ре ње ну кле ар ног оруж ја. Но ва те ма 
на са ми ту је бор ба про тив ки бер нет ских на па да.3)

Сва ка ко, јед на од (пост) са мит ских те ма је и збли жа ва ње Ру-
си је и НА ТО-а. Глав ни за го вор ник збли жа ва ња Ру си је са НА ТО-ом 
је ру ски пред сед ник Д. Ме две дев (и ње го ви ли бе рал ни са вет ни ци), 
што, из гле да, не ма по др шку пре ми је ра В. Пу ти на.4) На и ме, ру ски 
пре ми јер В. Пу тин на ста вља да ра ди на да љој опе ра ци о на ли ци ји 
иде ја и ја ча ња ин сти ту ци ја ко је је ство рио док је био пред сед ник.

Но, то ни је спре чи ло „ве о ма ути цај не љу де (из Ру си је – З. М.) 
да се за ло же за сту па ње Ру си је у НА ТО“.5) Иако је, да кле, ру ско јав-
но мње ње про тив ула ска Ру си је у НА ТО, од но сно про тив НА ТО-а 
уоп ште, по ли ти ча ре то не ин те ре су је и на ста вља ју да на ме ћу аме-
1) Пре ма ми шље њу Ди а не Џон стон НА ТО не ма, ни ти мо же да има соп стве ну стра те ги ју. 

У су шти ни НА ТО је ин стру мент стра те ги је САД. Дакле,стварнастратегијаНАТО-а
јеонакојуопределеСАД. Овај за кљу чак Џон сто но ва је из ве ла на осно ву чи та ња ра до ва 
ствар ног стра те га Ва шинг то на, З. Бже жин ског, ко ји је на пи сао да је „НАТОинститу-
цијакојатребадасачуваамеричкухегемонијуусвету“. Ви ди: Di a ne Johnsto ne, «En cir-
cling Rus sia, Tar ge ting Chi na, NA TO’S True Ro le in US Grand Stra tegy», GlobalResearch 
(Ка на да), 18. 11. 2010.

2) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, «За блу де о НА ТО пак ту», у збор ни ку: Србија,безбедноснии
институционалниизазови, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 63-76.

3) Pa o lo Migliavacca. «Tra Nato e Russia ritorno di fiamma», Il Sole 24 Ore, 15. 11. 2010. 
4) Медведев је из свог окружења одстранио „Пу ти но ве љу де“, тј. ка дар ко ји је остао у 

ка би не ту иза ње га и до вео сво је љу де. По ред то га, ка ко пи ше, А. По ле та јев, Ме две дев 
све че шће „ода пи ње стре ле на Вла ди ми ра Пу ти на“. Ви ди: Ар тём По ле та ев, «Ито ги 
не де ли: ма три ца и пе ре за гру жен ные», http://evra zia.org/print.php?id=1514

5) Юрий Ан дре ев, «О Евро пе ско и евро а зи ат ско без о па сно сти», htth://www.fondsk.ru/pvi-
ew/2010/11/17
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рич ке ин те ре се не по шту ју ћи (де мо крат ску) во љу на ро да.6) Ја сно 
је да они го во ре у име пред сед ни ка Ру ске фе де ра ци је, јер су не ки и 
ге не ра ли ру ске ар ми је. Но, то ни је је ди ни про ма шај ак ту ел ног ру-
ског пред сед ни ка.7) Пр ви пут се ком про ми то вао 2009. го ди не ка да 
га је од то тал ног фи ја ска спа сао ми ни стар спољ них по сло ва Ру си-
је, С. Ла вров, а ра ди ло се о ње го вој и иде ји ње го вих са вет ни ка по 
пи та њи ма струк ту ре европ ске без бед но сти. 

Та ко ђе, не што пре НА ТО са ми та одр жан је трој ни са ста нак не-
мач ке кан це лар ке А, Мер кел, фран цу ског пред сед ни ка Сар ко зи ја 
и ру ског пред сед ни ка Ме две де ва. Глав ни циљ ру ског пред сед ни ка 
био је да до би је „уки да ње ви за за ру ске гра ђа не“, а до био је са-
мо обе ћа ње да ће за 15 го ди на (да кле „ни кад“) би ти ство рен за јед-
нич ки еко ном ски и без бед но сни про стор. Но ви на ри су при ме ти ли 
да се Не мач ка кан це лар ка и фран цу ски пред сед ник од но се пре ма 
Ме две де ву као пре ма „бе зна чај ној лич но сти“.8) У та квим усло ви ма 
НА ТО же ли да „сло ми“ Ру си ју и про сто је пот чи ни САД. За па жа се 
да су по је ди ни по ли тич ки пред став ни ци Ру си је, на че лу са „но вим 
ру ским Гор ба чо вом“ – Ме две де вим, про сто па ра ли са ни слат ким 
ре чи ма САД о парт нер ству и при ја тељ ству, те да не мо гу да ра ци о-
нал но про ми сле су шти ну про бле ма.

Ја сно је, да кле, да ка ко сма тра Ле о нид Са вин, Ва шинг тон 
спро во ди у Евро пи и Евро а зи ји про је кат „но вог атлан ти зма“, ко ји 
по ла зи од иде о ло ги је до ми на ци је САД у ме ђу на род ном по рет ку. 
Ова иде о ло ги ја је Евро пи по зна та као евро-атлан ти зам (транс-ан-
тла ти зам) и за сно ва на је на иде ји збли жа ва ња САД и за пад не Евро-
пе на осно ву оп штих вред но сти – де мо кра ти је ли бе рал ног обра сца, 
сло бо де ин ди ви ду у ма, прав не др жа ве итд.9) По ред то га, пре ма ре-
чи ма пред сед ни ка Европ ске ко ми си је Ж. Ба ро за „Но ви атлан ти зам 
за XXI век мо ра да се бо ри про тив мно го по лар но сти“.10) Упра во, 
6) Та ко је и дру где. На при мер, Укра јин ци су у свим ис тра жи ва њи ма јав ног мње ња (без 

об зи ра ко их је спро во дио – за пад не ин сти ту ци је или укра јин ске) ма ни фе сто ва ли став 
да се њи хо ва зе мља не учла њу је у НА ТО. То ме ђу тим, на За па ду не по шту је. Та ко је, 
на при мер, син Збиг ње ва Бже зин ског, Јан, по са ве то вао Оба му да учла ни Укра ји ну и 
Гру зи ју у НА ТО. А во ља на ро да? Ко то још по шту је?

7) Ру ски ме ди ји на во де да је лич но Ме две дев одо брио отва ра ње сај та „Li ber ti.ru“, ко ји 
ће би ти осно ва за по др шку „иде је ула ска Ру си је у НА ТО“. Ви ди и: Зо ран Ми ло ше вић, 
«НА ТО и на ив ност Ме две де ва?», Печат, бр. 142, Бе о град, 2010, стр. 44- 45.

8) Гил берт Док то роу, «Кре млев ский „гад кий утен кок“ в До ви ле», TheMoscowTimes, 28. 
10. 2010.

9) Ле о нид Са вин, «Атлан тизм, или Че рез Евро со юз – в Рос сию», http://www.fondsk.ru/
news/2010/11/14

10) Исто.
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про тив оно га за шта се В. Пу тин за ла гао док је био пред сед ник Ру-
ске фе де ра ци је. 

Пре ма ми шље њу А. По ле та је ва, све што је Ме две дев и до био 
на са ми ту са НА ТО-ом, је сте оно што не угро жа ва ин те ре се и до-
ми на ци ју САД у све ту, ка ко би се по ка за ло да он бо ље са ра ђу је са 
САД од Пу ти на. Циљ ово га је да се на ив ни Ме две дев по др жи и 
оне мо гу ћи по нов ни до ла зак Пу ти на на че ло Ру ске фе де ра ци је.11) 
По ле та јев још на во ди и па ра ле лу са вре ме ном вла сти Гор ба чо ва, 
ка да су из САД та ко ђе сти за ле по ру ке о по др шци и „ре се то ва њу“ 
од но са, што је би ло увек на ште ту Ру си је. Ка ко раз у ме ти „ре се то-
ва ње“ и па ро ле да НА ТО ви ше не сма тра Ру си ју опа сно шћу, кад 
ни је од у стао од ши ре ња на Ис ток, од но сно од свог ја ча ња и при је-
ма но вих чла ни ца, иако је у ру ској вој ној док три ни упра во то име-
но ва но као „угро жа ва ње на ци о нал не без бед но сти“?12)

Циљ но вог раз го во ра Ме две де ва и НА ТО-а се не кри је, то је, 
пре ма ми шље њу Вик то ра Ко ва љо ва „сла бље ње ње не им пе риј ске 
ам би ци је“.13) На рав но, ту је и пот це њи ва ње „ру ског по ли тич ког ин-
те лек та“, јер у Ру си ји са „ин те лек ту ал ном су пер и ор но шћу“ не што 
не шти ма.

„Збли жа ва ње са НА ТО да нас – ни је про сто по ли тич ка од лу-
ка, то је још и ци ви ли за циј ски из бор. Кре ћу ћи се у прав цу НА ТО, 
нео п ход но је зна ти, је смо ли ми спрем ни (не са мо онај сла ба шни 
„ве стер ни зо ва ни“ ста леж, не го и ве ћи на ак тив ног ста нов ни штва) 
да се „сто пи мо“ са они ма, ко ји су ве ко ви ма ра то ва ли про тив нас, 
ко ји и да нас про тив нас во де „хлад ни рат“ у но вој ва ри јан ти – на 
осно ву стра те ги је „ин ди рект них ак ци ја“, уз ко ри шће ње тех но ло ги-
ја „ди ри го ва ног ха о са“.

Ка ко об ја сни ти де кла ра ци је о збли жа ва њу са НА ТО у усло-
ви ма, ка да је 2. но вем бра 2010. го ди не Стејт де парт мент САД по-
др жао те ри то ри јал не пре тен зи је Ја па на пре ма Ру си ји, а Европ ски 
пар ла мент још 2005. го ди не до нео ре зо лу ци ју, у ко јој је Ку ри ле 
озна чио као „оку пи ра ну те ри то ри ју“ и „по звао Ру си ју да их вра ти 
Ја па ну?“14)

11) Ви ди: Ар тём По ле та ев, «Ито ги не де ли: ма три ца и пе ре за гру жен ные», http://evra zia.org/
print.php?id=1514; Упор.: Егор На де ждин, «НПРО США, Евро ПРО и НА ТО, или с чем 
по е дем на Лис са бон ский сам мит», http://evra zia.org/print.php?id=1486

12) Вик тор Алк сис, „На до дер жа ть ся от НА ТО по да ль ше“, http://ru skli ne.ru/news_
rl/2010/11/24vik tor_al ksnis_na do_der zhatsya_ot_na to_po dal she/

13) Вик тор Ко ва љов, «Ко ја је це на збли жа ва ња Ру си је са НА ТО», http://www.nspm.rs/pre-
no si mo/ko ja-je-ce na-zbli za va nja-ru si je-sa-na to.html  

14) Исто.
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Ко ва љов ов де по ста вља пи та ње: Ко је су то за јед нич ке опа сно-
сти по без бед ност ко је па ри ра ју стра те шком са ве зу Ру си ја – НА-
ТО? Ако „про фил три ра мо“ не ја сне ре чи, основ ни за ми сао по ну ђе-
ног „парт нер ства“ са свим је ја сан:

1. Уву ћи Ру си ју у кон фрон та ци ју са све том исла ма.
2. Не у тра ли са ти Ру си ју у пи та њу из глед ног вој ног ре ше ња 

„иран ског пи та ња“ – ли кви да ци је Ира на као су бјек та свет-
ске по ли ти ке и ре ги о нал ног ли де ра.

3. Ис ко ри сти ти Ру си ју у свој ству „го ри ва“ у „го ри о ник“ ко ји 
успо ра ва кре та ње „ло ко мо ти ве“ НА ТО пу тем увла че ња на-
ше зе мље у ав га ни стан ску аван ту ру.

4. За би ти клин у ра ни је из глед ни стра те шки ди ја лог са Ки ном, 
за тво ри ти „круг оп ко ља ва ња Ки не“.

Ов де је уме сно по ста ви ти пи та ње: „А да ли нам је све то по-
треб но?“15)

По зи ци је ру ских „аге на та про ме на“ у ве зи са да тим про бле-
мом сво де се на сле де ће (мо ра мо при ме ти ти да су вр ло слич не по-
зи ци ја ма срп ских „аге на та про ме на“):

1. Ру си ја тре ба да на чи ни ци ви ли за циј ски из бор у ко рист За-
пад ног све та, да са чу ва са да шњи (у рас па да њу) свет ски си стем, 
ма кар и оста ла по лу пе ри фер на зе мља (а за то ће нам, мо жда, по мо-
ћи у мо дер ни за ци ји еко но ми је).

2. НА ТО – то је „ула зни ца“ у За пад ни свет.
3. Стра те шки са вез са НА ТО је пр ви ко рак у бу ду ћи ула зак у 

Али јан су, ко ји обез бе ђу је пра во ку по ви не „ула зни це“ у За пад (у 
Европ ску уни ју итд.). При ста ли це та кве схе ме стал но пре ћут ку ју 
це ну пи та ња.16)

За то ће мо ми схе мат ски при ка за ти, ко ли ко мо же ко шта ти „ула-
зни ца“ у НА ТО.

„Це на ула зни це“ фор ми ра се од гу би та ка, усло вље них сле де-
ћим фак то ри ма:

1. Прин ци пом кон сен зу са при ли ком до но ше ња од лу ка у НА-
ТО.

2. Нео п ход но шћу ре гу ли са ња свих те ри то ри јал них спо ро ва.
3. Нео п ход но шћу пре ла ска на стан дар де НА ТО.

15) Исто.
16) О пи та њи ма ве стер ни за ци је не за пад них др жа ва под ви дом „по ли тич ке мо дер ни за ци је“ 

ви де ти на шу мо но гра фи ју Политичкамодернизација, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2010.
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4. Огра ни че њем мо гућ но сти во ђе ња са мо стал не по ли ти ке у 
вој но-по ли итчкој сфе ри, по ред оста лог у сфе ри вој но-тех-
нич ке са рад ње.

5. Уру ша ва њем те ме ља по ли ти ке Ру си је о не пу шта њу у НА ТО 
зе ма ља из бив шег СССР.

6. Нео п ход но шћу до зна ча ва ња сред ста ва у бу џет НА ТО, ко ја 
се пре ра спо де љу ју у ци ље ве ко ји се не по ду да ра ју увек са 
ин те ре си ма Ру си је.17)

7. Из ну ђе ном при вр же но шћу хи ме ри „атлант ске со ли дар но-
сти“, и као по сле ди ца, ула зак у „енер гет ски НА ТО“, што 
по вла чи за со бом од у ста ја ње од ини ци ја ти ва Ру си је за ства-
ра ње „га сног ОПЕК“.

Освр ни мо се по дроб ни је на пр ва два фак то ра.
У ци љу ре гу ли са ња те ри то ри јал них спо ро ва, Ру си ја ће мо ра-

ти:
1. Да вра ти Ја па ну та ко зва не „се вер не те ри то ри је“ (че ти ри 

остр ва Ку рил ске гре де). То, као ми ни мум. Сво је вре ме но је аме рич-
ки Кон грес до нео нео ро че ну ре зо лу ци ју са зах те вом о ре ви зи ји ми-
ров ног спо ра зу ма из Сан Фран ци ска и са ве знич ких до ку ме на та у 
ве зи са Ја па ном. У тој ре зо лу ци ји вла ди САД је „пре по ру че но да 
сма тра не за ко ни тим чи ном отрг ну те од Ја па на те ри то ри је, и то не 
це ле (!) Ку ри ле, не го и Ју жни Са ха лин. Ова ре зо лу ци ја је на сна-
зи и дан-да нас. До вољ но је се ти ти се не дав не по др шке аме рич ког 
Кон греа про те сти ма Ја па на по во дом по се те пред сед ни ка Ру си је 
Ку рил ским остр ви ма.

2. Ру си ја ће мо ра ти да устук не и у „арк тич ком спо ру“ са Дан-
ском и Ка на дом, и да, из ме ђу оста лог „вра ти“ Ло мо но со вљев ве-
нац. И то опет као ми ни мум. Ни је ис кљу че но да ће Ру си ја мо ра ти 
и да у пот пу но сти на пу сти сво је по зи ци је у ве зи са Арк ти ком и да 
се сло жи са Европ ском уни јом, ко ја по ку ша ва да ин тер на ци о на ли-
зу је Арк тик, исто као и Ан тарк тик. Већ је об ја вље но да се „се вер на 
ди мен зи ја“ НА ТО про ши ру је до по ло ва.

3. Ни је ис кљу че но да ће Ру си ји би ти пре до че не и те ри то ри-
јал не пре тен зи је, ко је зва нич но ни су оформ ље не, али по сто је де 
фак то.

Као пр во, Есто ни ја је тра жи ла да јој се вра ти Пе чер ски, а Ле-
то ни ја – По ста лов ски ре ги он у Псков ској обла сти.
17) Оп шир ни је о ме ђу на род ним кон флик ти ма и ме ђу на род ној без бед но сти ви де ти: С. А. 

Лан цов, Политология, Пи тер, Санкт Пе тер бург, 2011, стр. 520-531. као и С. В. На за рен-
ко, Социология, 2-е из да ние, Пи тер, Санкт Пе тер бург, 2009, стр. 359-407.
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Дру го, Ру си ја ни до да нас не мо же да са Укра ји ном уса гла си 
ста тус Кер чен ског за ли ва и Азов ског мо ра.

Тре ће, ни су ре ше ни про бле ми цр но мор ске гра ни це са Гру зи-
јом. Нео п ход но је по де ли ти те ри то ри јал не во де, еко ном ску зо ну и 
коп не ни део. Де ми ли та ри за ци ја коп не не гра ни це оте жа на је по сто-
ја њем но вих ре ги о нал них по ли тич ких су бје ка та (Аб ха зи је и Ју жне 
Осе ти је).

Че твр то, при ка спиј ске др жа ве зах те ва ју по де лу Ка спи ја и, што 
је нај ва жни је, ње го вог дна, чи ји део же ле да до би ју Ка зах стан, 
Турк ме ни ја и Азер беј џан.

Осим те ри то ри јал них пре тен зи ја Ру си ја се су о ча ва и са спе-
ци фи ком до но ше ња од лу ка у НА ТО по прин ци пу кон сен зу са, јер 
на њен ула зак у Али јан су тре ба да при ста ну сви ње ни чла но ви. И 
ов де је не из бе жан су коб са „но вом Евро пом“ у ли ку Пољ ске и зе-
ма ља При бал ти ка, ко је су се би већ де ле ги ра ле по сред нич ке функ-
ци је из ме ђу Ру си је и За па да, схва та ју ћи их као функ ци је оце не и 
над зо ра!18)

Пре ма ми шље њу Са ви на, глав ну уло гу у при бли жа ва њу НА-
ТО-а и Ру си је тре ба да игра Не мач ка. За то не чу де ини ци ја ти ве ко је 
до ла зе из ове др жа ве. На и ме, пр ви пут у јав но сти се по ја ви ла иде ја 
о ула ску Ру си је у НА ТО 8. мар та 2010. го ди не у не дељ ни ку „Der 
Spi gel“. Овај лист је об ја вио пи смо че тво ри це ви со ких офи ци ра не-
мач ке ар ми је ко ји су пред ло жи ли „ин те гра ци ју Ру си је у НА ТО“. То 
је, ја сно је, са свим у са гла сно сти са „но вом“ стра те ги јом али јан се 
(ко ја се на вод но усва ја 18-19. но вем бра 2010. го ди не) то је ор га-
ни за ци ја за цео свет. Да кле, све оно што се у срп ској јав но сти од 
1990. до 1999. го ди не раз ма тра ло као „Но ви свет ски по ре дак“ са да 
до би ја мо упа ко ва но у дру га чи је ре чи, по пут „Но ви атлан ти зам за 
XXI век“, „STRAT COM2010, „транс-ан тал ти зам“... Ја сно је, да кле, 
да се НА ТО по зи ци о ни рао као агре сив на вој но-по ли тич ка ор га ни-
за ци ја ко ја же ли да до ми ни ра све том – у име САД!19) 

Сум њу у искре ност НА ТО-а и САД иза зи ва ју и кон крет ни зах-
те ви Ру си ји, као шти су: „да Ру си ја из ве де сво ју вој ску из Гру зи је 
и Мол да ви је“,20) иако је ја сно да у Гру зи ји не ма ру ске вој ске. Ју жна 
18) Вик тор Ко ва љов, нав. де ло
19) Кон стан тин Сив ков, «Го во ри ть о Евро ПРО про сто сме шно», http://www.ru skli ne.ru/

news_rl/2010/11/22/kon stan tin_siv kov_go vo rit_o_evro pro_pro sto_smes hno/, 22.11.2010
20) Wil li am R. Haw kins, «Rus sia-NA TO sum mit: Not as po si ti ve as por trayed», AmericanThin-

ker, 23. 11. 2010.
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Осе ти ја и Аб ха зи ја ни су ви ше гру зиј ске те ри то ри је.21) Што се ти че 
Мол да ви је Ру си ја је у Прид не стро вљу на осно ву ман да та Ује ди ње-
них на ци ја, а не са мо вољ но као Аме ри кан ци на Ко сме ту. На рав но, 
ту је и за кљу чак „да са ма Ру си ја пред ста вља ве о ма ве ли ку опа-
сност за Евро пу, те да је за то по треб но (да НА ТО – З. М.) до не се 
од ре ђе не ме ре“.22)

Ипак, би ће да је ре ал ност са свим дру га чи ја. На то – пакт по-
ста је опа сност за це ли свет, јер је ин стру мент у ру ка ма САД, ко ја 
про бле ме, уме сто ди пло ма ти јом, ре ша ва вој ним пу тем. По но вој 
НА ТО стра те ги ји чак и кли мат ске ка та кли зме пред ста вља ју по вод 
за ме ша ње НА ТО-а. Дру гим ре чи ма, пот пу но је ја сна тен ден ци ја 
да НА ТО за ме ни Ује ди ње не на ци је и да се од лу ке за свет до но се у 
ин сти ту ци ји у ко јој САД има ју до ми на ци ју. Жа ло сно је са мо што 
и у Ру си ји има по ли ти ча ра и ин те лек ту а ла ца ко ји при ста ју на ово. 
Ме ђу тим, НА ТО је за пад на тво ре ви на и сам За пад је ду жан да ову 
рат ну ма ши ну у име ми ра де мон ти ра. Кључ но пи та ње је, ка ко то 
су ге ри ше Ди а на Џон стон, да ли „за пад на де мо кра ти ја“ има сна ге 
да де мон ти ра ову вој но-аван ту ри стич ку ма ши ну док не бу де ка-
сно?

Zo ran Mi lo se vic
THE MES SA GES (THE LES SONS) OF THE LIS BON SUM MIT 

NA TO – RUS SIA
Sum mary

NATO Summit that took place in Lisbon in November
2010, followedby theNATO–Russia Summit has been
differentlyevaluatedbyforeignresearchers.Hypothesisof
authorofthispaperisthattherewerenothoroughchan-
gesbuttherewasarevivalofAmericanpropaganda-ideo-
logicalrhetoricfromthetimeoftheruleofGorbachev(in
thissenseitcouldbesaidthatMedvedevis“newGorbac-
hev”),and that themainobjectivesof theUSAandNA-
TOhaveremained, suchas“suppressionof influenceof
Russia”andevenitsdestructionanddivisionbetweenthe
allies.Inadditiontothis,theNATOhasstillremaineda
warmachineprovokingconflictsandmakingwarswithout
mandateoftheUnitedNations.Thereforeavitalquestion
iswhether“westerndemocracy”hasstrengthto“disas-

21) Тре ба пот се ти ти да је бив ши пред сед ник САД, Џорџ Буш, по др жао 2008. го ди не то ком 
агре си је Гру зи је на Ју жну Осе ти ју, ову др жа ву и по звао Ру си ју „да пре ки не оку па ци ју 
гру зиј ске те ри то ри је“. Да кле, ра ди се о кон ти ну и те ту аме рич ке по ли ти ке чи ји је циљ 
су зби ја ње зо не ру ског ути ца ја.

22) Wil li am R. Haw kins, нав. де ло
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semble”thismilitary-adventurousmachinebeforeitistoo
late?
KeyWords:NATO,atlantism,geopolitics, freedom,Rus-
sia,security,democracy
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Resume
OnNovember19th,2010theNATOSummittookplacein
Lisbon.According to some analysts, this NATO Summit
wasdifferentfromother(atleast)tenoutoftwentythree
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summits,when theparticipants tookphotographs for in-
ternalpoliticalpropaganda.IntheSummit,amongother
things,therewasadoptedtheNATOstrategyfor21stcen-
tury.Itisknownthatthestrategyisbasedontwomainob-
jectives:firstlytoprovidecollectivesecurityandstability
andsecondlytoguaranteetheprinciplesanddevelopment
ofdemocracyinwholeworld(theNATOgaveitselfarole
oftheworldmilitary-politicalbloc.)Certainly,inthedraft
ofthestrategyfortheupcomingdecadethereweretaken
alsosomeobjectivesfromprevious(old)strategy,suchas:
support toTrans-Atlanticrelations,preservationofmili-
tarycombatreadinessforperformingaverybignumberof
combatoperationsinanypartoftheworld,development
ofEuropeanmilitaryforces,deterringpotentialenemyag-
gressionaswellasregulationofconflictsandcrisissitu-
ation,expansionof theNATO(that is, recruitingofnew
members), support to theprocessofdisarmament in the
world,controlofarmamentandnon-proliferationofnuc-
leararmament.OntheSummitnewthemewasthebattle
againstcyberneticattacks.
Certainly,oneofthe(post)summitthemesisalsorapproc-
hementofRussiaand theNATO.Mainproponentof the
rapprochementofRussiawiththeNATOisRussianPre-
sidentDmitryMedvedev(andhisliberaladvisors),which
seemsnottobesupportedbythePrimeMinisterVladimir
Putin.Namely,theRussianPrimeMinisterVladimirPutin
hascontinuedtoworkonfurtheroperationalizationofthe
ideasandstrengtheningoftheinstitutionsthathehasesta-
blishedduringhispresidency.
However, this did not prevent “very influential people”
(fromRussia–Z.M.)“topleadforjoiningofRussiatothe
NATO”.Therefore, although theRussian public opinion
isopposedtoRussiajoiningtheNATOortotheNATOin
general, the politicians are not interested in it and they
continuetoimposeAmericaninterestsnotrespecting(de-
mocratic)willofthepeople.Itisobviousthattheyspeak
onbehalfofthePresidentoftheRussianFederation,be-
causesomeofthemarethegeneralsofRussianArmy.Ho-
wever,itisnottheonlyfailureofactualRussianPresident.
Firsttimehewascompromisedin2009whentheMinister
ofForeignAffairsSergeyLavrovsavedhimfromtotalfi-
asco,anditwasrelatedtohisownandhisadvisors’idea
regardingtheissuesofthestructureofEuropeansecurity.
Also,sometimebeforetheNATOSummitatrilateralmee-
tingofGermanChancellorMerkel,FrenchPresidentSar-
kozy andRussianPresidentMedvedev took place.Main
objectiveof theRussianPresidentwas toobtain“aboli-
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tionofvisasforRussiancitizens”,andheonlygaineda
promisethatinfifteenyears(meaning“never”)therewill
becreatedajointeconomicandsecurityspace.Journa-
listsnoticedthattheGermanChancellorandFrenchPre-
sidenttreatedMedvedevasan“insignificantperson”.In
suchconditions theNATOwants to“break”Russiaand
simply bring it to the state of submission to theUnited
StatesofAmerica.Itisobservedthatcertainpoliticalre-
presentativesofRussia,ledby“newRussianGorbachev”
–Medvedev,aresimplyparalyzedwithsweetwordsofthe
United States ofAmerica on partnership and friendship
andsothat theycannotrationallyrethinktheessenceof
theproblem.
ItisclearthatWashingtonhasbeenimplementingapro-
jectof“newAtlantism”inEuropeandEuro-Asiawhich
starts(isbased)onideologyofdominationoftheUnited
StatesofAmericaininternationalorder.
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