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Oд но си из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца на Ко со ву и Ме то хи ји обе ле-
же ни су од но си ма до ми на ци је и под ре ђе но сти то ком чи та вог 

XX ве ка. Си ту а ци ја се ме ња ла час у ко рист Ал ба на ца, час у ко рист 
Ср ба, али се од на ве де ног од но са ни је ни ка ко од сту па ло. Де ве де-
се те го ди не су по че ле до ми на ци јом срп ске стра не, али је по чев од 
1998. го ди не ал бан ска стра на има ла пре ва гу за хва љу ју ћи обим ној 
по мо ћи ме ђу на род не за јед ни це. 

Го ди на 1998. би ла је пре лом на у раз во ју ко сов ског пи та ња. 
Су коб из ме ђу вла сти у та да шњој Са ве зној Ре пу бли ци Ју го сла ви-
ји и ал бан ске стра не до био је ра зор не об ли ке. До шло је до те ро-
ри стич ких ака та Осло бо ди лач ке вој ске Ко со ва, ко ји су до ве ли до 
ге рил ских ак ци ја ши ро ких раз ме ра и ре пре сив ног про тив уда ра 
спе ци јал них по ли циј ских сна га и Вој ске СРЈ. Све ово је узро ко ва-
ло ве ли ке жр тве и ма те ри јал на ра за ра ња. Ово је био увод у „ху ма-
ни тар ну ка та стро фу“ ве ћих раз ме ра, пре вас ход но ме ђу ал бан ским 
ста нов ни штвом, ма да ни срп ско ни је би ло по ште ђе но од ре ђе них 
по сле ди ца. Ко нач но до ла зи и до ин тер на ци о на ли за ци је овог пи-
та ња. 

Што се ме ђу на род но прав ног аспек та ти че, ово пи та ње у том 
по гле ду до би ја но ви ква ли тет. Ме ђу на род на за јед ни ца се пот пу но 
укљу чу је у кон тро лу ста ња на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је ства-
ра њем усло ва за по че так по ли тич ких пре го во ра и из ра дом Плат-
фор ме за кон со ли да ци ју по сто је ћег ста ња. 

ДОГАЂАЈИКОЈИСУПРЕТХОДИЛИИНТЕРНАЦИОНА-
ЛИЗАЦИЈИКОСОВСКОГПИТАЊА

За на ше ис тра жи ва ње су бит ни до га ђа ји ко ји су се де си ли у 
XX ве ку. Њи хо вим на во ђе њем ће мо до ћи до 1998. го ди не, а ка сни је 
исто риј ско -со ци о ло шком ана ли зом осве тли ти све ва жни је до га-
ђа је ко ји су се од и гра ли 1998. го ди не. Ва жни ји до га ђа ји ко ји су се 
де си ли то ком XX ве ка су сле де ћи:

– на кон по бе де у Бал кан ским ра то ви ма 1912. го ди не Ср би ја 
пре у зи ма Ко со во, што се при зна је Лон дон ским спо ра зу мом 
1913. го ди не,

– 1918. го ди не до ла зи до про па сти Ото ман ског цар ства, а Ко-
со во по ста је део Кра ље ви не Ср би је,
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– 1941. го ди не, у Дру гом свет ском ра ту, ве ћи део Ко со ва по ста-
је део Ве ли ке Ал ба ни је под кон тро лом Ита ли је,

– 1946. го ди не, Ко со во се при па ја ју го сло вен ској фе де ра ци ји,
– 1960. го ди не, Бе о град по ка зу је све ве ћу то ле ран ци ју пре ма 

ауто но ми ји Ко со ва,
– 1974. го ди не се до но си Устав СФРЈ, ко јим се одо бра ва ауто-

ном ни ста тус Ко со ва и та ко по кра ји ни defacto да је ауто но-
ми ја,

– 1981. го ди не до ла зи до се па ра ти стич ких не ре да у По кра ји ни, 
ко је сна ге ре да су зби ја ју,

– 1987. го ди не, у кључ ном тре нут ку на свом пу ту ка мо ћи, бу-
ду ћи пред сед ник Сло бо дан Ми ло ше вић се при дру жу је ма си 
ко сов ских Ср ба, ко ји про те сту ју про тив мал тре ти ра ња од 
стра не ве ћин ске ал бан ске за јед ни це. Чу ве ни го вор је одр-
жан 1989. го ди не на шестсто ту го ди шњи цу Ко сов ске бит ке. 
Ово је би ла пр ва ве ли ка по бу на срп ског на ро да про тив до-
ми на ци је ве ћин ских Ал ба на ца,

– 1989. го ди не, Сло бо дан Ми ло ше вић, пред сед ник Ср би је, на-
ста вља да од у зи ма ауто но ми ју пред ви ђе ну Уста вом СФРЈ из 
1974. го ди не,

– у ју лу 1990. го ди не, во ђе ет нич ких Ал ба на ца су про кла мо ва-
ле не за ви сност, а Бе о град је рас пу стио ко сов ску вла ду,

– у сеп тем бру 1990. го ди не до ла зи до от пу шта ња ви ше од 
100.000 Ал ба на ца, укљу чу ју ћи и вла ди не слу жбе ни ке и за-
по сле не у ме ди ји ма, што је до ве ло до ге не рал ног штрај ка,

– у ју лу 1992. го ди не, Ибра хим Ру го ва је иза бран за пред сед ни-
ка са мо про гла ше не ре пу бли ке и

– 1993-1997 го ди не до ла зи до отво ре них су ко ба из ме ђу срп-
ске по ли ци је и се па ра ти стич ке Осло бо ди лач ке вој ске Ко со-
ва (ОВК). Срп ске сна ге спро во де бру тал ну ак ци ју, а сто ти не 
хи ља да ци ви ла је про те ра но из сво јих до мо ва.1)

Ка да је реч о пе ри о ду пре ин тер на ци о на ли за ци је ко сов ског пи-
та ња, за по ла зну осно ву тре ба узе ти 1989. го ди ну, од фор ми ра ња 
Де мо крат ског са ве за Ко со ва, па све до са ме ин тер на ци о на ли за ци је 
(1998), уз не из бе жну уло гу САД у ње му. Кру на ове ин тер на ци о-
на ли за ци је био је спо ра зум у Рам бу јеу (Ram bo u il let), као ти пи чан 
1) „Ko so vo: Hi story of a Tro u bled Re gion“, BBCNews, In ter net http://news.bbc.co.uk.). Spe-

cial Re port/1998/Ko so vo, 15/04/2006. 
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екс по нент по ли ти ке свршеногчинау ме ђу на род ним од но си ма (fait
accompli). 

По чет ком 1989. го ди не, от по ром про тив срп ске до ми на ци је је 
ру ко во дио уни вер зи тет ски про фе сор обра зо ван у Па ри зу, Ибра-
хим Ру го ва. Он је уз по моћ сво јих са ве зни ка осно вао Де мо крат ски 
са вез Ко со ва (ДСК). Све ово се де ша ва ло уочи Ми ло ше ви ће вог 
уки да ња ауто но ми је Ко со ву, ко ја је има ла за циљ на ци о нал ну не-
за ви сност. Ко сов ска скуп шти на је 2. ју ла 1990. го ди не фор мал но 
про гла си ла „не за ви сност по кра ји не Ко со во као рав но прав ног ен-
ти те та у окви ру ју го сло вен ске фе де ра ци је“, али ју је, исто вре ме-
но, са ве зно Пред сед ни штво про гла си ло не ле гал ном. Не ко ли ко да-
на ка сни је, 5. ју ла оформ ље на је тзв. Скуп шти на Ко со ва у сен ци. 
Нај зад, 21. сеп тем бра 1991. го ди не, она је про гла си ла „Ре пу бли ку 
Ко со во“ ко ја ће би ти „су ве ре на и не за ви сна др жа ва“. Це ло куп на 
ак тив ност је по твр ђе на ре фе рен ду мом од 26-30 сеп тем бра, где је 
87 % гла са ча иза шло на из бо ре, а 99,87 % њих гла са ло за по др шку 
не за ви сно сти.2)

ДСК је у свој ству пре о вла ђу ју ће сна ге у окви ру вла де у сен-
ци про мо ви сао стра те ги ју не на сил ног от по ра, што је при зна ва ло 
сла бост Ко со ва у по гле ду из бе га ва ња ди рект ног су че ља ва ња са 
вла сти ма Ср би је. С дру ге стра не, ово је зна чи ло и од би ја ње Ал ба-
на ца да се по ви ну ју хе ге мо ни ји Бе о гра да, од ри ца ње ле ги тим но сти 
са ве зних ин сти ту ци ја, од би ја ње уче шћа на ју го сло вен ским из бо-
ри ма и тра га ње за из град њом ал тер на тив них ко сов ских ин сти ту-
ци ја ко ји ма ће упра вља ти ал бан ска ве ћи на. У мар ту 1992. го ди не, 
на иле гал ним из бо ри ма Ру го ва је иза бран за пред сед ни ка ДСК са 
74,4 % гла со ва. Он је био успе шан у скре та њу кур са ка ак тив ни јем 
от по ру, па је у мар ту 1998. го ди не по но во иза бран за пред сед ни ка 
у сен ци. С дру ге стра не, био је не у спе шан у до би ја њу зна чај ни јих 
усту па ка од Ми ло ше ви ћа, ко ји је био из ло жен при ти ску са За па да 
да бу де флек си бил ни ји. 

Кра јем 1992. го ди не, та да шњи от прав ник по сло ва САД-а у Бе-
о гра ду, Ро берт Рекмeилс (Rec kma ils) до био је хит ну и нео че ки ва ну 
ин струк ци ју из Ва шинг то на да истог да на тра жи одво је не при је-
ме код Сло бо да на Ми ло ше ви ћа и на чел ни ка Ге не рал шта ба Жи во те 
Па ни ћа и пре не се им „усме ну по ру ку“ пред сед ни ка Бу ша (Bush). 
То упо зо ре ње је у свом че твр том де лу са др жа ло од ред бу о Ко со-
ву, а оста ла три су се од но си ла на Бо сну. Прет ња Ми ло ше ви ћу је 
2) Phi lip and Da vid Auer svald, TheKosovoConflict:ADiplomaticHistorythroughDocuments, 

Cam brid ge, Kle wer Law In ter na ti o nal, 2000, pp. 56-59. 



стр:255-275.

- 259 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2011год.(XXIII)Xvol=27

у по гле ду Ко со ва би ла ди рект ни ја: „У слу ча ју су ко ба на Ко со ву, 
иза зва ног соп стве ном ак ци јом, САД ће би ти спрем не да упо тре бе 
вој ну си лу про тив Ср ба на Ко со ву и у са мој Ср би ји“.3) Ми ло ше-
вић ни је озбиљ но схва тио прет ње Бу шо ве ад ми ни стра ци је, јер је 
она би ла при кра ју ман да та. Сто га и ни је ја сно за што је Буш слао 
ова кво упо зо ре ње ка да је већ био без вла сти (lameduck). По сто је 
ин ди ка ци је да је Ми ло ше вић мо гао да ис ко ри сти тај interregnum 
из ме ђу но вем бар ских из бо ра и ја ну ар ске ина у гу ра ци је и ет нич ки 
очи сти Ко со во. 

На ве де на си ту а ци ја на Ко со ву и за бри ну тост ме ђу на род не за-
јед ни це за рат у Бо сни и Хр ват ској, ство ри ли су по ли тич ки ва кум 
ко ји су ми ли тан ти же ле ли бр зо да по пу не. У ци љу пру жа ња ак-
тив ни јег от по ра срп ској вла сти, 1993. го ди не је до шло до на стан ка 
Осло бо ди лач ке вој ске Ко со ва (ОВК), ко ја је про и за шла из ра ди-
кал ног кри ла Ко сов ског на ци о нал ног по кре та. Ње ни ко ре ни су се 
на ла зи ли у ра ди кал ном кри лу Ен ве ри ста, де мон стра ци ја ма то ком 
80-их го ди на, у бор ба ма Ал ба на ца са Ко со ва у Хр ват ској и Бо сни 
и у тра ди ци ји ка чач ког по кре та. Успон ОВК је био про из вод кул-
ми на ци о не фру стра ци је и не спо соб но сти Ру го ве да по стиг не од го-
ва ра ју ће ре зул та те. Ово ме тре ба до да ти и не мо гућ ност Деј тон ског 
ми ров ног спо ра зу ма да ре ши ко сов ску ди ле му на ра зу ман на чин. 

За јед нич ки име ни тељ де ло ва ња ОВК би ло је ору жа но на си ље, 
углав ном про тив срп ских по ли циј ских сна га, вој них ка сар ни, по-
шти и ко сов ских Ал ба на ца осум њи че них за са рад њу са вла сти ма у 
Бе о гра ду. То је у по чет ку би ла ге рил ска ор га ни за ци ја, по том вој на 
и по ли тич ка. До ок то бра 1997. го ди не, ви ше од 30 Ср ба и ко сов-
ских Ал ба на ца су би ли жр тве на па да, а До њи Пре каз и Дре ни ца 
ње на све ти ли шта. Пре ма из ве шта ји ма NewYorkTimes-а, ОВК је 
би ла спрем на да во ди „се па ра ти стич ки рат ко ји би Са ве зну Ре пу-
бли ку Ју го сла ви ју увео у кри зу на лик оној у Бо сни“.4) У ле то 1997. 
го ди не њој ни је при да ван ве ћи зна чај, али је Ру го ва на кон фе рен-
ци ји за штам пу 8. ав гу ста о ОВК ис та као сле де ће: „Сва ко мо же да 
при ма и ша ље фак со ве, али не же лим по сто ја ње та квог по кре та, 
ко ји би за о штрио си ту а ци ју на Ко со ву и до во дио до су ко ба, за ко ји 
се зна на чи ју би ште ту био“5). 
3) WashingtonPost, April 18th, 1999, нав. пре ма: Жи во рад Ко ва че вић, Америкаираспад

Југославије, Фи лип Ви шњић/ФПН, Бе о град, 2007, стр. 209. 
4) Chris Hed ges, „Al ba ni ans In si de Ser bia, Set to Fight to Auto nomy“, NewYorkTimes, Oc to-

ber 19th, 1997, p. 15. 
5) Данас, 9-10 ав густ 1997, нав. пре ма: Жи во рад Ко ва че вић, АмерикаираспадЈугославије 

..., op. cit., стр. 213. 
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Сна га ОВК на по чет ку 1998. го ди не је про це ње на на око 500 ак-
тив них чла но ва, ор га ни зо ва них у ма лим и мо бил ним гру па ма уз 
нај че шће де ло ва ње у гру пи ца ма од 3-5 чла но ва. По вре ме на де ло-
ва ња ова квих гру па ци ја мо жда и не би пред ста вља ла озбиљ ни ју 
прет њу да ни је до шло до два до га ђа ја ко ја су убр за ла ње ну де лат-
ност. Пр ви је био пад ал бан ске вла де у про ле ће 1997. го ди не, чи-
ме се пи ра ми да вла сти по че ла уру ша ва ти. У том пе ри о ду су мно ге 
ка сар не би ле опљач ка не и бли зу ми ли он при ме ра ка ла ког на о ру-
жа ња по де ље но ста нов ни штву.6) 

Дру ги до га ђај ко ји је ути цао на бр же де ло ва ње ОВК је би ла од лу-
ка вла сти Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је да ор га ни зу је кам па њу 
ра ди угу ше ња по бу не. По ли ци ја, у сво јој ак ци ји од 22. ја ну а ра 
1998. го ди не, ни је ус пе ла да ухап си Аде ма Ја ша ри ја (Jas ha ri), чел-
ни ка моћ ног кла на у обла сти Дре ни це, чи ји је от пор вла сти ма био 
умно го ме део ка чач ке тра ди ци је, исто као што је и део стра те ги је 
ОВК, са мо што је са да тај от пор био део по сти за ња ло кал не не-
за ви сно сти. На пад на Ја ша ри ја у ње го вом утвр ђе њу је за со бом 
оста вио 58 мр твих укљу чу ју ћи и 18 же на и 10 ма ло лет них ли ца.7) 

Све ово је би ло ве ли ки под сти цај за ОВК да на ста ви са оку пља-
њем чла но ва, та ко да је пре ма не ким по да ци ма број ору жа них бо-
ра ца на ра стао на око 20.000, што се сма тра ло пре те ра ним. С дру ге 
стра не, у овом ста ди ју му де ло ва ња, ОВК је би ла ве о ма ди сци пли-
но ва на ор га ни за ци ја. Бе о град је, са сво је стра не, све сно до пу штао 
да се ОВК пре те ра но пре зен ти ра у јав но сти, па је, у том ци љу, 
кон тра о фан зи ва срп ске стра не усле ди ла сре ди ном 1998. го ди не. У 
офан зи ви је уче ство ва ло око 40.000 тру па вој ске СРЈ, ко ју су чи-
ни ли тен ко ви, ави ја ци ја, те шка ар ти ље ри ја и ми но ба ца чи.8)

ЗАОШТРАВАЊЕКОСОВСКЕКРИЗЕ

Би ло је ви ше не го очи глед но да ве ли ке си ле ни су би ле спрем не 
за ре ша ва ње ко сов ског пи та ња. По што је си ту а ци ја по ла ко по че ла 
да из ми че кон тро ли, САД су ре ши ле да са ме пре ду зму енер гич ни је 
ме ре на Ко со ву. Већ та да је по ста ло ја сно да се ра ди о дра стич-
но су ко бље ним ин те ре си ма – ко сов ски Ал бан ци ни су би ли ни чим 
6) Phi lip Smuc ker, „Al ba nian We a pons Cross to Ko so vo“, TheWashingtonTimes, April 8th, 

1998., p. 1. 
7) Chris So lo way, „Ser bia At tacks Et hnic Al ba ni ans“, TheWashingtonPost, March 6th, 1998, 

p. 1. 
8) „Mi lo se vic Mo ves to Wi pe Out Ko so vo Re bels“, TheNewYorkTimes, Ju ne 2nd, 1998, p. 1. 
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за до вољ ни осим не за ви сно шћу, а Ми ло ше вић ни је ни мо гао ни ти 
хтео да се од рек не су ве ре ни те та над по кра ји ном. Ја ча ње ОВК је 
са мо по спе ши ва ло не тр пе љи вост. На да ље, ме ђу на род на по др шка 
ОВК је и да ље би ла обес хра бри ва на и ви ше усме ре на на по др шку 
Ру го ве, са ци љем об но ве ус кра ће не ауто но ми је Ко со ва. 

При ли ком сво је по се те Бе о гра ду, спе ци јал ни пред став ник 
САД, Ро берт Гел бард, је 23. фе бру а ра 1998. го ди не ис та као да је 
ОВК без сва ке сум ње те ро ри стич ка ор га ни за ци ја. Он је том при-
ли ком одао ве ли ко при зна ње Ми ло ше ви ћу за по др шку Деј тон ском 
ми ров ном спо ра зу му, али је, исто вре ме но, из ра зио за бри ну тост 
због си ту а ци је на Ко со ву. На да ље, Гел бард је ис та као и сле де ће: 
„ОВК је, без сва ке сум ње, те ро ри стич ка гру па. Од би јам да при хва-
тим би ло ка кву вр сту оправ да ња. По што сам го ди на ма био ан га-
жо ван у кон тра те ро ри стич ким ак тив но сти ма, ја вр ло до бро знам 
ка ко да по сма трам јед ну те ро ри стич ку гру пу и де фи ни шем је; сто-
га, тре ба од ба ци ти ре то ри ку и са мо по сма тра ти де ла. Де ла го во ре 
са ма за се бе“9).

Срп ска ре ак ци ја на Ко со ву је за за пад не по ли ти ча ре зна чи ла 
„по зив на од луч ни ме ђу на род ни од го вор“; што је до мет на си ља би-
вао све ве ћи, то је ме ђу на род на за јед ни ца га ји ла ве ће сим па ти је 
пре ма ко сов ским Ал бан ци ма. У том ци љу је и Гел бард, ко ји је био 
по знат по уме ре ни јем ста ву пре ма Ми ло ше ви ћу, 4. мар та 1998. го-
ди не ис та као да „САД ви ше не ће то ле ри са ти срп ску агре си ју“. На 
ово се на до ве за ла и та да шњи аме рич ки др жав ни се кре тар Ме длин 
Ол брајт ( Ma de li ne Al bright) ис ти чу ћи „по тре бу хит не ак ци је про-
тив ре жи ма у Бе о гра ду да би смо би ли си гур ни да ће пла ти ти це ну 
за ште ту ко ју је већ на чи нио“ – ово је ис та кла то ком сво је по се те 
Лон до ну 7. мар та 1998. го ди не. 

По што је пр во бит на из ја ва дис кре ди то ва ла Гел бар да ме ђу 
при ста ли ца ма оштри јег кур са на Ко со ву, он је сво јом дру гом из-
ја вом из ра зио до ста чвр шћи став пре ма Ми ло ше ви ће вом ре жи му. 
Шта ви ше, у сво јим ста во ви ма је то ли ко ево лу и рао да се за ла гао 
чак и за ору жа ну ин тер вен ци ју. Ми ло ше вић, ко ме се иона ко ни је 
до па дао Гел бард, по сле јед не ова кве из ја ве ни је же лео са њим ви-
ше ни да раз го ва ра. Гел бард ни је био фа во рит ни Ме длин Ол брајт, 
та ко да је на сце ну по но во сту пио Ри чард Хол брук (Ric hard Hol bro-
9) In ter na ti o nal In de pen dent Com mis sion on Ko so vo, Ko so vo Re port, „Con flict In ter na ti o nal 

Re spon se, Les sons Le ar ned“, Ox ford 2000, нав. пре ма: Жи во рад Ко ва че вић, Америкаи
распадЈугославије..., op. cit., стр. 214. 
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o ke). За свог спе ци јал ног пред став ни ка на Ко со ву он је по ста вио 
Хи ла (Hill). 

На па де срп ских сна га је осу ди ла и Кон такт гру па (САД, В. 
Бри та ни ја, Фран цу ска, Не мач ка, Ита ли ја и Ру си ја) 9. мар та 1998. 
го ди не. У овој осу ди се Кон такт гру па ја сно огра ђу је од чи ње ни це 
да осу дом срп ске пре те ра не ре ак ци је ни ка ко не вр ши одо бра ва ње 
те ро ри зма. Она та ко ђе осу ђу је те ро ри стич ке ак ци је ОВК или би ло 
ко је дру ге гру пе. Та ко ђе се ин си сти ра да сви они ко ји из ва на, фи-
нан сиј ски или у оруж ју по ма жу ову гру па ци ју, од мах пре ки ну са 
тим. Кон такт гру па је, на да ље, Ми ло ше ви ћу на ло жи ла да у ро ку од 
10 да на по ву че је ди ни це спе ци јал них по ли циј ских сна га и пре ки-
не њи хо ву ак ци ју, до зво ли при су ство ме ђу на род ним ор га ни за ци ја-
ма и пред став ни штви ма ам ба са да зе ма ља Кон такт гру пе, при хва ти 
ди ја лог са Ал бан ци ма и др. И по ред ова квих ди пло мат ских по те за, 
је ди но је пред став ник САД, Ме длин Ол брајт, би ла за од луч ну ин-
тер вен ци ју про тив срп ских сна га. Ме ђу тим, за ова кав по ду хват је 
би ло нео п ход но одо бре ње Са ве та без бед но сти. То би да ло при ли ку 
Ру си ји и Ки ни да уло же ве то. Ме ђу тим, Ол брај то ва је ишла то ли ко 
да ле ко да ни је би ла за до вољ на ни овла шће њем Са ве та без бед но-
сти за упо тре бу си ле, јер би то мо гло да огра ни чи бу ду ће од лу ке 
НА ТО пак та. За пад не си ле су мо ра ле да се ан га жу ју на Ко со ву не 
са мо због то га што је по ли ти ка ет нич ког чи шће ња не при ме ре на 
мо дер ној Евро пи, већ и због то га што би не ан га жо ва ње зна чи ло 
ри зик за не ва лид ност раз ло га по сто ја ња ан га жо ва ња на Бал ка ну. 

С дру ге стра не, ОВК је по ста ла ре ал ност ко ја се ни је мо гла иг-
но ри са ти. Ве ћи део ал бан ског ста нов ни штва је при сту пио под ње-
ну за ста ву и до вео у пи та ње Ру го ви ну спо соб ност да пред ста вља 
на ци ју, док се сâм уста нак отр гао кон тро ли. За пад по ла ко по чи ње 
ма ње да осу ђу је ОВК и ти ме оправ да ва ње ну те ро ри стич ку де лат-
ност, а још ви ше оја ча ва при ти сак на Ср би ју. Срп ска ре ак ци ја се 
ви ше не ин тер пре ти ра као пре ко мер на упо тре ба си ле, већ се про-
тив ње спро во ди кам па ња као пре ма ге но цид ним на ме ра ма про тив 
ко сов ских Ал ба на ца у це ли ни. Ова ква по ли ти ка се умно го ме раз-
ли ку је од прет ход не, ко ја је би ла за ди ја лог из ме ђу стра на у су ко бу 
и об у зда ва ње су ко ба на те ри то ри ји СРЈ. 

Да би се прав но уте ме љио став ве ли ких си ла пре ма ко сов ском 
пи та њу, осим би ла те рал не и мул ти ла те рал не ди пло ма ти је, до шло 
је и до ре гу ли са ња овог пи та ња у окви ру Са ве та без бед но сти. У 
том ци љу је Са вет без бед но сти 31. мар та 1998. го ди не до нео Ре зо-
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лу ци ју бр. 1160, ко ја је у осно ви би ла из ба лан си ра на и ни је са др-
жа ла де ци ди ра ну осу ду ак ци ја срп ске и ал бан ске стра не. На осно-
ву Гла ве VII По ве ље УН, осу ди ла је „пре те ра ну упо тре бу си ле од 
стра не срп ских по ли циј ских сна га и те ро ри стич ке ОВК“, за тра жи-
ла од Бе о гра да да од мах пре ду зме „по треб не ко ра ке у ци љу по сти-
за ња по ли тич ког ре ше ња про бле ма Ко со ва пу тем ди ја ло га“, а да 
„ру ко вод ство ко сов ских Ал ба на ца осу ди све те ро ри стич ке ак ци је“ 
и да и јед ни и дру ги „хит но сту пе у по ли тич ки ди ја лог о пи та њи ма 
по ли тич ког ста ту са без ика квих пред у сло ва“. Ре зо лу ци ја, на да ље, 
по ла зи од то га да „прин ци пи за ре ше ње ко сов ског пи та ња мо ра-
ју би ти за сно ва ни на те ри то ри јал ном ин те гри те ту СРЈ“. Јед но та-
кво ре ше ње „би мо ра ло узе ти у об зир пра во ко сов ских Ал ба на ца и 
свих оних ко ји жи ве на Ко со ву и из ра жа ва ју сво ју по др шку по бољ-
ша ном ста ту су Ко со ва, да до би ју бит но ви ши сте пен ауто но ми је и 
са др жај ног са мо у пра вља ња“10). 

Ми ло ше вић је по сва ку це ну хтео да спре чи ин тер на ци о на ли-
за ци ју ко сов ског пи та ња, па је у том ци љу спро вео ре фе рен дум 
про тив ме ђу на род ног упли та ња у про блем Ко со ва, 23. апри ла 
1998. го ди не. Од укуп ног бро ја иза шлих на ре фе рен дум, 95 % је 
гла са ло про тив ме ђу на род ног упли та ња. Не за ви сно од ре фе рен ду-
ма, САД су би ле од луч не у сво јим ста во ви ма. На по ри за пад них 
по ли ти ча ра на су зби ја њу су ко ба су се од но си ли и на Ма ке до ни ју и 
Ал ба ни ју, јер су се бо ја ли до ми но ефек та. Вла да у Ва шинг то ну је 
на сто ја ла да по бољ ша бор бе ну го то вост ма ке дон ских сна га пу тем 
про ши ре не без бед но сне по мо ћи у парт нер ству за мир, ин ди ви ду-
ал ног про гра ма парт нер ства, пла на вој них ак тив но сти, по ја ча них 
вој них кон та ка та и про ши ре ња по ли го на у Кри во ла ку у стал ни 
цен тар парт нер ства за обу ку, а све то у ци љу очу ва ња ми ра. Ови 
до га ђа ји су у пр ви план ста ви ли зна чај пре вен тив них ме ра ра ди 
об у зда ва ња еска ла ци је су ко ба.11)

У ма ју 1998. го ди не, НА ТО тим је от по чео јед но пре ли ми нар-
но про у ча ва ње си ту а ци је у ци љу утвр ђи ва ња из во дљи во сти пре-
вен тив них ме ра у Ал ба ни ји. У апри лу су Бе о град и Ти ра на по че ли 
10) Жи во рад Ко ва че вић, АмерикаираспадЈугославије..., op. cit., стр. 216-217. 
11) На ве де на тврд ња под вев де на под ра ван ак ту ел них ме ђу на род них од но са зах те ва јед но 

раз ја шње ње: у оном ме ри у ко јој је Ми ло ше вић свим си ла ма на сто јао да спре чи ин тер-
на ци о на ли за ци ју ко сов ског пи та ња у 1998. го ди ни, исто то во де ће си ле за пад не Евро пе 
на сто је да учи не да нас. Ово због то га што им ин тер на ци о на ли за ци ја овог пи та ња не 
од го ва ра, јер би се ти ме по кре ну ла ла ви на слич них или исто вет них про бле ма на свим 
кри зним под руч ји ма у Евро пи и све ту. Сто га је ко сов ски про блем озна чан као слу чај 
suigeneris. 
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са раз ме њи ва њем оп ту жби у ве зи си ту а ци је на Ко со ву. Ал бан ски 
пре ми јер, Фа тос На но, го во рио je о од го вор но сти Ср ба за „па то ло-
шко и тра ди ци о нал но на си ље“, а ју го сло вен ски ам ба са дор у УН, 
Вла ди слав Јо ва но вић, оп ту жио je Ти ра ну за да ва ње по мо ћи ОВК. 
12) 

НА ТО је у овом ста ди ју му же лео да спре чи тр го ви ну оруж јем 
и си ту а ци ју у ко јој ОВК ко ри сти Ал ба ни ју за при прем не рад ње, 
што је био циљ вре дан на по ра; НА ТО је та ко ђе сма трао да му је за 
на ве де ну опе ра ци ју ком би но ва ну са ве ли ким на по ри ма из град ње 
тран спорт ног ко ри до ра и обез бе ђе ња ли ни ја на бав ке у изо ло ва ној 
и не раз ви је ној обла сти би ло по треб но око 20.000 вој ни ка. Тек та да 
би се мо гла кон тро ли са ти гра ни ца са Ал ба ни јом. Услед то га је та-
ква мо гућ ност би ла ис кљу че на. 

На по ри за пад них си ла да се об у зда ко сов ски су коб су сво је 
уте ме ље ње до би ли у Де кла ра ци ји о Ко со ву до не тој 28. ма ја 1998. 
го ди не у Лук сем бур гу.13) Пред ло же не ме ре су укљу чи ва ле сле де ће:

– ши ре ње про гра ма „Парт нер ство за мир“ у ци љу по ма га ња 
ма ке дон ским и ал бан ским сна га ма да обез бе де сво је гра ни-
це,

– одр жа ва ње за јед нич ких вој них ве жби у окви ру НА ТО у сеп-
тем бру у Ма ке до ни ји,

– ор га ни зо ва ње у Ти ра ни јед не по дру жни це про гра ма „Парт-
нер ство за мир“ и ма ње вој не ве жбе у ав гу сту,

– отва ра ње у Ал бан ској лу ци Ду рес стал не По мор ске је ди ни-
це и 

– пру жа ње по мо ћи над зо ра Ује ди ње них на ци ја и ОЕБС-а у 
ре ги о ну. 

Као што се из на ве де ног ви ди, НА ТО је си ту а ци ју на Ко со-
ву оква ли фи ко вао као „не при хва тљи ву“, та ко да су се ми ни стри 
спољ них по сло ва у ју ну са ста ли и на мет ну ли сва ку вр сту за бра не 
ин ве сти ци ја и за мр за ва ње срп ских фи нан сиј ских сред ста ва у ино-
стран ству. 

Ми ло ше ви ће ва по ли ти ка се у овом пе ри о ду по ка за ла као кон-
тра дик тор на. Он, иако ни је же лео ин тер на ци о на ли за ци ју ко сов ског 
пи та ња, са мо не ко ли ко да на ка сни је раз го ва рао је са Хол бру ком и 
12) TheWashingtonPost, March 5th 1998, p. 23, нав. пре ма: Cra ig Na tion, Wars inBalkan, 

Stra te gic Stu di es In sti tu te, US Army War Col le ge, 122 For bes, 2003, p. 229. 
13) Cra ig Na tion, WarsinBalkan, Stra te gic Stu di es In sti tu te, US Army War Col le ge, 122 For bes, 

2003, p. 234. 



стр:255-275.

- 265 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2011год.(XXIII)Xvol=27

из ра зио спрем ност да се „у аме рич кој ре жи ји са ста не са Ру го вом“. 
14) До су сре та је до шло 15. ма ја исте го ди не. Ови пре го во ри су до-
жи ве ли фи ја ско и ни су да ли ни ка кве ре зул та те, осим про па ганд ног 
ефе ка та ко ји је био успе шан. Оно што је ве о ма ва жно ис та ћи, је-
сте чи ње ни ца да за пад не си ле још увек ни су би ле за не за ви сност 
Ко со ва, што је и Ол брај то ва јед ном у сво јим ме мо а ри ма при зна ла 
ис ти чу ћи да: „На ше окле ва ње да по др жи мо не за ви сност Ко со ва 
у том тре нут ку је ма ње про ис ти ца ло из прин ци па, а ви ше из про-
це не ста во ва зе ма ља у ре ги о ну. Ма ке до ни ја и Грч ка су се сна жно 
су прот ста ви ле не за ви сно сти Ко со ва, јер су се пла ши ле да то мо-
же под ста ћи се па ра ти стич ке ам би ци је ме ђу њи хо вим Ал бан ци ма. 
Дру ге зе мље су та ко ђе има ле ма њи не са аспи ра ци ја ма за не за ви-
сност, укљу чу ју ћи Че че не у Ру си ји, Аб ха зе у Гру зи ји, Кур де у Тур-
ској, Ба ске у Шпа ни ји. На оп шти јем пла ну не ки Евро пља ни су се 
при бо ја ва ли да би не за ви сно Ко со во мо гло да по ста не жа ри ште 
ислам ског екс тре ми зма и ор га ни зо ва ног кри ми на ла. Ми ни смо мо-
гли оства ри ти на ше ци ље ве на Ко со ву без по др шке Евро пе, а не 
би смо до би ли по др шку те исте Евро пе ако би смо по др жа ли не за-
ви сно Ко со во“. 15) 

Из на ве де ног се ја сно ви ди да по зи ци ја Ср би је ни је би ла без 
шан си, али је би ло по треб но во ди ти ра зум ни ју и му дри ју по ли ти ку 
и при до би ти по тен ци јал не са ве зни ке. Пре ве ли ко су прот ста вља ње 
свет ским моћ ни ци ма ути ца ло је на њи хо во гу бље ње. 

Ди пло мат ске ак тив но сти су сле ди ле јед на за дру гом. На ин тер-
вен ци ју Ва шинг то на, 12. ју ла 1998. го ди не, већ ви ше пу та по ми ња-
на Кон такт гру па је, пот по мог ну та ми ни стри ма ино стра них по сло-
ва Ка на де и Ја па на, да ла пред лог на цр та про гра ма у 10 та ча ка, ко ји 
је укљу чио сле де ће ва жни је зах те ве:

– без у слов ни пре кид ва тре,
– при су ство Ви со ког ко ме са ра за из бе гли це и ме ђу на род них 

не вла ди них ор га ни за ци ја,
– ме ђу на род ни над зор и
– ди ја лог из ме ђу Бе о гра да и ко сов ских Ал ба на ца под окри љем 

ме ђу на род них по сред ни ка.16)

14) Жи во рад Ко ва че вић, АмерикаираспадЈугославије ..., op. cit., стр. 217.
15) Ma de li ne Al bright, MadamSecretary,MiramaxBooks, New York, 2003, p. 385, нав. пре ма: 

Жи во рад Ко ва че вић, Аме ри ка и рас пад Ју го сла ви је..., op. cit., стр. 218. 
16) Phi lip and Da vid Auer svald, The Kosovo Conflict: A Diplomatic History through Docu-

ments..., op. cit., pp. 189-190.
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У ве зи са до сад на ве де ним мо же мо го во ри ти о још јед ној ме ри 
– при ну ди. Да би се су прот ста ви ле ме ра ма срп ске вла де пре ма ко-
сов ским Ал бан ци ма, САД су би ле ве о ма успе шне у кре и ра њу фа-
са де о је дин ству за пад них са ве зни ка, а ве за но за по се до ва ње нај-
ма њег за јед нич ког име ни те ља у по гле ду по што ва ња ме ђу на род ног 
ху ма ни тар ног пра ва. Из ово га ни је те шко за кљу чи ти да је пи та ње 
по што ва ња људ ских пра ва и основ них сло бо да по ста ло глав на ме-
та на па да срп ске по ли ти ке. Би ле су укљу че не и ме ре ин ди рект не 
прет ње. У том ци љу је 15. и 16. ју на исте го ди не, је дан дан пре 
Ми ло ше ви ће ве по се те Мо скви, НА ТО пре ко Ма ке до ни је и Ал ба-
ни је спро вео ва зду шну вој ну ве жбу под на зи вом „DE TER MI NED 
FAL CON“ (Одлучни соко), де мон стри ра ју ћи сво ју спо соб ност да 
на про во ка ци је са зе мље де лу је на па ди ма из ва зду ха. 

МОГУЋАИНТЕРВЕНЦИЈА–ДАИЛИНЕ?

Да се ме ђу за пад ним са ве зни ци ма о ин тер вен ци ји уве ли ко раз-
ми шља ло, го во ри и по се та Мо скви не мач ког ми ни стра спољ них 
по сло ва Кла у са Кин ке ла то ком ле та те ку ће го ди не. У том ци љу је и 
ис та као да „уко ли ко се си ту а ци ја на Ко со ву не по бољ ша, би ће нео-
п ход на вој на ин тер вен ци ја“, јер је „већ пет ми ну та до по но ћи“. У 
Мо скву је до шао и Ми ло ше вић, тра же ћи по др шку од пред сед ни ка 
Јељ ци на. Ми ло ше вић том при ли ком ни је до био оно што је тра жио. 
Јељ цин ни је хтео да због Ми ло ше ви ћа ква ри од но се са За па дом. 
По ред то га, имао је про бле ме уну тра шње при ро де, а и лич но ни је 
тр пео Ми ло ше ви ћа – ка ко се твр ди ло у ди пло мат ским кру го ви ма. 
Ми ло ше вић је, са сво је стра не, при стао да одо бри при ступ ме ђу на-
род ним по сма тра чи ма и до ок то бра је на Ко со во сти гло око 150 ме-
ђу на род них по сма тра ча под окри љем ОЕБС-а под на зи вом Ди пло-
мат ска по сма трач ка ми си ја за Ко со во (KosovoDiplomaticObserver
Mission). Све ове ди пло мат ске ак тив но сти ни су има ле ути цај на 
ин тен зи тет бор би. Шта ви ше, до шло је до еска ла ци је су ко ба на па-
ди ма ОВК и сна жним про тив у да ри ма ју го сло вен ских сна га. Због 
све га то га је до шло и до по ве ћа ња бро ја из бе гли ца и ра се ље них 
ли ца од не ко ли ко де се ти на хи ља да до не ко ли ко сто ти на хи ља да.

Вој на ин тер вен ци ја про тив СРЈ је би ла крај ње ди ску та бил на. 
Не за ви сно од то га ка кве је пре кр ша је на пра ви ла, СРЈ је су ве ре на 
др жа ва ко ја се ан га жо ва ла у гу ше њу по бу не на сво јој те ри то ри ји. 
Спољ на ин тер вен ци ја у име ору жа ног се це си о ни стич ког по кре та 
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ство ри ла би пра ви пре се дан. Би ло ко ја ин тер вен ци ја про тив срп-
ске стра не би до ве ла до још ве ће агре сив но сти ОВК и ефе кат ко ји 
би аме рич ка вла да и ње ни са ве зни ци те шко мо гли из бе ћи. Ру си ја 
је, ба зи ра ју ћи се на исто риј ски при ја тељ ским ве за ма са Ср би јом, 
од луч но од би ла мо гућ ност ору жа не ин тер вен ци је и упо зо ри ла на 
„ме ђу на род не по сле ди це уко ли ко НА ТО ин тер ве ни ше без фор мал-
ног до би ја ња ме ђу на род ног ман да та“. 17) НА ТО је се би дао пра во 
да ин тер ве ни ше не за ви сно од од лу ке Са ве та без бед но сти, а у слу-
ча ју хит не ху ма ни тар не по тре бе. Ме ђу тим, до бар број зе ма ља чла-
ни ца се про ти вио ин тер вен ци ји без одо бре ња Са ве та без бед но сти. 

Це ло куп на кам па ња је вр ху ни ла Ре зо лу ци јом Са ве та без бед-
но сти УН бр. 1199 од 23. сеп тем бра 1998. го ди не, ко ја си ту а ци ју на 
Ко со ву опи су је као „прет њу ми ру и без бед но сти у ре ги о ну“, зах те ва 
се „не по сред на ак ци ја у име ми ра, тра жи се пре кид ва тре, по вла че-
ње ју го сло вен ске вој ске са Ко со ва, сло бо дан при ступ ме ђу на род не 
за јед ни це и по вра так из бе гли ца и ин тер но ра се ље них ли ца“18). Сле-
де ћег да на је до шло до са стан ка из ме ђу ми ни ста ра од бра не НА ТО 
у Ви ла му ри (Vil la mo u ra) у Пор ту га ли ји. Том при ли ком је из дат тзв. 
„AC TI VA TION WAR NING“ (Активирањеупозорења) за две вр сте 
вој них од го во ра: пр ви је Li mi ted Air Re spon se (Ограниченивазду-
шниодговор), а дру ги Pha sed Air Cam pa ign (Ваздушнакампањау
фазама). Ова кви из бо ри су гра ви ти ра ли у пла но ви ма НА ТО-а по-
чев од ју на те ку ће го ди не, у ко ји ма по сто ји спек тар од че тр де се так 
ва ри јан ти ва зду шне кам па ње.19) Од овог тре нут ка НА ТО по чи ње са 
при ме ном сво је при сил не по ли ти ке. Ме ђу нај ми ли тант ни јим за го-
вор ни ци ма вој не ин тер вен ци је про тив Ср би је би ла је, ако уоп ште у 
то и тре ба сум ња ти, Ме длин Ол брајт. Јед ном при ли ком, ка да је ин-
тер пре ти ра ла Ре зо лу ци ју 1199, ис та кла је сле де ће: „Ако се Бе о град 
не опре де ли да окон ча вој не опе ра ци је на Ко со ву, би ће при мо ран 
да то ура ди... Нас не ће на са ма ри ти но ва рун да пра зних обе ћа ња из 
Бе о гра да... Ако не бу де мо ви де ли брз и зна ча јан на пре дак, би ће-
мо спрем ни да од го во ри мо“.20) НА ТО је у ме ђу вре ме ну до нео но ви 
ак ти ва ци о ни план под на зи вом „AC TORD“ (Ак ти ви ра ње на ло га). 
Не ко ли ко да на на кон овог упо зо ре ња, Ге не рал ни се кре тар, Ко фи 
Анан (Kof fi An nan), је био из у зет но кри ти чан пре ма „су ро вим уби-

17) Cra ig Na tion, WarsinBalkan ..., op. cit., p. 236.
18) UN Press Re le a se (1199), Sep tem ber 23rd, 1998. 
19) Be nja min S. Lom beth, NATO’sAirWarforKosovo:AStrategicandOperationalAssessment, 

San ta Mo ni ca, RAND, 2001, pp. 11-12. 
20) De part ment of Sta te Re le a se, Sep tem ber 15th, 1998. 
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ја њи ма“ и „де струк ци ја ма на Ко со ву“, па је у том ци љу Хол брук 
уру чио Ми ло ше ви ћу ул ти ма тум у ко ме је тра жио „хит но по вла че-
ње спе ци јал них по ли циј ских сна га са Ко со ва“.21) 

За ме ник др жав ног се кре та ра, Строб Тал бот (Stro be Tal bott) је 
де фи ни шу ћи ко сов ску си ту а ци ју као „ја сну и при сут ну опа сност 
њи хо вим на ци о нал ним ин те ре си ма“ већ да вао ин тер ни ле ги ти ми-
тет ин тер вен ци ји. Пред сед ник Ср би је (Ми лан Ми лу ти но вић) је, 
су прот ста вља ју ћи се очи глед ној прет њи на па дом, ре као да ће Ср-
би ја би ти спрем на на ком про мис, по ву ћи те шко на о ру жа ње и ве ће 
вој не кон тин ген те, вра ти ти се ми ро љу би вој по ли ти ци над зо ра над 
по ли циј ским сна га ма и про пор ци о нал но ре а го ва ти на про во ка ци је. 
22) На кон ово га је НА ТО од ре дио „па у зу“ од 96 са ти у ци љу да ва ња 
вре ме на Бе о гра ду да по ка же до бре на ме ре. 

До га ђа ји су сле ди ли је дан за дру гим. Ми ни стар спољ них по-
сло ва Ср би је, Вла ди слав Јо ва но вић, је са пред став ни ком ОЕБС-а, 
Бро ни сла вом Ге рем цким (Ge remcky), 16. ок то бра 1998. го ди не 
пот пи сао спо ра зум о обра зо ва њу Ко сов ске ве ри фи ка ци о не ми си је 
(КВМ), ко ја је бро ја ла 2000 чла но ва и ко ју је не де љу да на ка сни је 
ове рио Са вет без бед но сти. Овај спо ра зум је укљу чио и лан си ра-
ње над зор не ми си је НА ТО у ци љу спро во ђе ња ње не уса гла ше но-
сти. 23) Бе о град је у по чет ку по ка зао не за ин те ре со ва ност, али је под 
при ти ском ли стом при хва тио све усло ве НА ТО-а. НА ТО је 27. ок-
то бра 1998. го ди не су спен до вао све про гра ме ва зду шних на па да, 
али је AC TORD и да ље остао на сна зи и за др жа вао пра во њи хо вог 
ак ти ви ра ња за ка сни је да ту ме у слу ча ју по тре бе. 

Кон сен зу са у по гле ду вој не ин тер вен ци је и да ље ни је би ло. Ру-
си ја и Ки на су ја сно ста ви ле до зна ња да ће вра ти ти сва ку од лу ку 
Са ве та без бед но сти о ин тер вен ци ји на су ве ре ну зе мљу, а европ ске 
чла ни це НА ТО ни су би ле спрем не да за о би ђу Са вет без бед но сти. 
Чак ни Бри тан ци, ко ји су увек би ли со ли дар ни са сво јим пре ко о-
ке ан ским са ве зни ком, ни су хте ли да се ин тер вен ци ја из вр ши без 
21) Cra ig Na tion, WarsinBalkan ..., op. cit., p. 237. Ка да је реч о Хол бру ку, ње гов спо ра зум 

са Ми ло ше ви ћем је ини ци ран он да ка да САД ни су ус пе ле да обез бе де кон сен зус о упо-
тре би си ле ни код ку ће ни код европ ских са ве зни ка. Хол брук је бу квал но био ба чен у 
ва тру у на ди да ће по но ви ти свој деј тон ски успех и при во ле ти Ми ло ше ви ћа на до го вор 
са ко сов ским Ал бан ци ма. Овим се же ле ло по сти ћи да свет схва ти да Аме ри ка же ли 
мир но ре ше ње ко сов ске кри зе; да уве ри Ми ло ше ви ћа у озбиљ ност НА ТО прет ње и 
пре да му де таљ ну ли сту оно га шта тре ба да учи ни. Ка ко се ка сни је ис по ста ви ло, пре-
го во ри су до жи ве ли де бакл. 

22) Phi lip and Da vid Auer svald, The Kosovo Conflict: A Diplomatic History through Docu-
ments..., op. cit., pp. 292-294.

23) Исто, pp. 299-303.
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одо бре ња на ве де ног те ла. Пред сед ник Ру ског пар ла мен та, Ге на ди 
Се ле знов, је ис та као да би у слу ча ју вој не ин тер вен ци је про тив 
Бе о гра да ини ци рао за ко но дав ство да се по ву че из Стал ног при дру-
же ног са ве та, ко ји де фи ни ше спе ци јал не од но се из ме ђу НА ТО-а и 
Ру си је. 

С дру ге стра не, ве ли ке си ле ви ше ни су мо гле да то ле ри шу пр-
ко сну по ли ти ку пред сед ни ка Ми ло ше ви ћа, ко ји се, уз гред бу ди 
ре че но, сма трао ви нов ни ком број је дан за на ста лу си ту а ци ју. Да 
ствар бу де још ком пли ко ва ни ја, би ло је ве о ма фру стри ра ју ће по-
др жа ти и те ро ри стич ко на си ље ком би но ва но са зах те ви ма за се це-
си ју. Све ово нас на во ди на за кљу чак да се по ли ти ка ве ли ких си ла 
у по гле ду ко сов ског про бле ма на ла зи ла из ме ђу че ки ћа и на ков ња. 

Да би оп ци ја за ин тер вен ци ју од не ла пре ва гу, по бри ну ла се, по 
ко зна ко ји пут, Ме длин Ол брајт. Она је, не мо гав ши да при до би је 
оста ле са ве зни ке, прет њу ди рект но усме ри ла пре ма пред сед ни ку 
Ми ло ше ви ћу, ис та кав ши да са њим ви ше не вре ди пре го ва ра ти. 
Ис та кла је да су „сви они на у чи ли из ра та у Бо сни, а на Ко со ву то 
и прак тич но ви де ли, да пред сед ник Ми ло ше вић раз у ме са мо је зик 
си ле“. 24) 

Што се Ко со ва и Ме то хи је ти че, ве ћи ње гов део је био ра том 
ра зо рен. Уби је но је око 750 Ал ба на ца, а пре ко 200.000 је ин тер но 
ра се ље но. Гу бит ке је пре тр пе ла и срп ска стра на. При пад ни ци ОВК 
су у 1998. го ди ни из вр ши ли 1884 те ро ри стич ка на па да у ко ји ма је 
уби је но 288 осо ба (115 по ли ца ја ца и 173 ци ви ла). Те же је по вре-
ђе но 216 по ли ца ја ца, а лак ше 187 при пад ни ка МУП-а. Оте то је 15 
по ли ца ја ца, од ко јих су три уби је на, три пу ште на, а о суд би ни де-
ве то ри це по ли ца ја ца се ни шта ни је зна ло. Оте то је 292 ци ви ла од 
че га су 173 би ли Ср би, а око 100 Ал ба на ца ло јал них др жа ви Ср би-
ји и ко ји ни су одо бра ва ли ме то де ОВК.25) 

Ова ква си ту а ци ја је ја сно по ка за ла да је спо ра зум Ми ло ше вић-
Хол брук до жи вео бро до лом. Ју го сло вен ске вла сти су од лу чи ле да 
по ву ку сво је спе ци јал не вој не сна ге из по кра ји не, али је то, ка ко 
сма тра ју за пад ни ана ли ти ча ри, до шло на кон сла бље ња сна га ОВК. 
Срп ској стра ни је оста вље но да по ли циј ске и вој не сна ге бу ду 
екви ва лент не оним ко је су би ле до вољ не за од брам бе не фор ма ци-
је пре фе бру а ра 1998. го ди не. Уса гла ше ност спо ра зу ма би кон тро-
ли са ла ВМК са ста вље на од око 2000 не на о ру жа них чла но ва. Овој 

24) Ja mes Ru bin, Daily Press Bri e fing, US De part ment of Sta te, De cem ber 1st, 1998. 
25) Бо ри слав Пе ле вић, КрозисторијуКосоваиМетохије, Евро, Бе о град, 2005, стр. 473. 
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ми си ји је по ма га ла Ва зду шна ве ри фи ка ци о на ми си ја ко јом је ко ор-
ди ни рао НА ТО са сво јом опе ра ци јом „EAGLE EYE“ (Ор ло во око). 
Ње ним чла но ви ма су по ма га ле сна ге под на зи вом „DE TER MI NED 
GU A RAN TOR“ (Од луч ни да ва лац га ран ци ја), ко је су бро ја ле 1500 
при пад ни ка. Опе ра ци јом су ру ко во ди ле фран цу ске сна ге и њи хо ва 
ба за је би ла у Ма ке до ни ји.26) 

У спо ра зу му је та ко ђе ста ја ло да се Ср би упу сте у пре го во ре са 
Ал бан ци ма у по гле ду по нов ног ус по ста вља ња ло кал не са мо у пра ве 
за пе ри од од три го ди не и вра ћа ња ауто но ми је. На да ље, тра жи ла се 
ам не сти ја за уче сни ке у по бу ни, са рад ња са Ује ди ње ним на ци ја ма 
и три бу на лом за рат не зло чи не у ци љу иден ти фи ко ва ња од го вор-
но сти за кр ше ње за ко на и оби ча ја ра то ва ња, рас пи си ва ње из бо ра у 
је сен 1999. го ди не и про грам олак ша ва ња по врат ка из бе гли ца и ин-
тер но ра се ље них ли ца. Све ове смер ни це су би ле ка зне ног ка рак-
те ра, али је Бе о град мо гао жи ве ти са њи ма без бо ја зни од гу бит ка 
кон тро ле над Ко со вом. 

У кон тек сту на ве де ног од но са сна га и ста ва ме ђу на род не за-
јед ни це, по сто ја ла су још два на чи на за мир но ре ша ва ње ко сов ског 
про бле ма: пр ви на чин је би ла ОВК, ко ја је од ок то бра ме се ца по-
ста ла стра на у спо ра зу му, али је и да ље би ла од луч на да на ста ви 
сво ју кам па њу ору жа ног от по ра упр кос по ра зи ма, а дру ги на чин се 
ти цао од луч но сти бе о град ских вла сти да ис так ну сво ју пред ност и 
на пла те от пор ко сов ским Ал бан ци ма кад год то при ли ке бу ду до-
зво ља ва ле. По ред то га што је ОВК по ста ла озбиљ ни ја по ли тич ка 
сна га на ко ју се мо гло ра чу на ти, она је при до би ла ве ли ке ме ђу на-
род не сим па ти је у овој не рав но прав ној бор би са срп ским вла сти-
ма. По што ни је би ло ме ха ни за ма пу тем ко јих би се по ја ча ло по-
што ва ње спо ра зу ма, би ло пу тем спре ча ва ња да ко сов ски Ал бан ци 
ис ко ри сте срп ску са гла сност у сво ју ко рист, или пу тем бло ки ра ња 
срп ских ре пре са ли ја као на лич је но вих про во ка ци ја, ок то бар ска 
„на год ба“ је би ла осу ђе на на про паст. 

Цен трал ни део спо ра зу ма је пред ста вља ла кон тро ла ње го вог 
спро во ђе ња од стра не Ве ри фи ка ци о не ми си је. Ме ђу тим, тај део је 
био и нај не пре ци зни ји. Ни је би ло са свим ја сно ко ли ко и ко јих вој-
них сна га мо же да оста не, јер је и са ма Ре зо лу ци ја 1199 би ла у том 
по гле ду до ста не ја сна. Не на о ру жа ни кон тро ло ри су мо гли да пра те 
по што ва ње спо ра зу ма, али не и да га обез бе де. По што су се срп ске 
сна ге по до го во ру по ву кле, бор ци ОВК су се по кре ну ли да би за у-

26)  Cra ig Na tion, WarsinBalkan ..., op. cit., p. 239.
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зе ли на пу ште не те ре не. На осно ву то га је до шло до спо ра дич них 
су ко ба. У де цем бру ме се цу је срп ска „тре на жна ве жба“ у бли зи ни 
По ду је ва, пред у зе та без прет ход ног оба ве шта ва ња ОЕБС, по че ла 
да се раз ви ја у опе ра ци је оп се жни јих раз ме ра про тив ОВК, што је 
пре кр ши ло ок то бар ски спо ра зум. 

Сли чан до га ђај се де сио и у се лу Ра чак, у по бу ње ној обла-
сти Дре ни ца, где је срп ском ка зне ном ак ци јом уби је но 45 ци ви ла, 
укљу чу ју ћи и две же не и јед ног 12-го ди шњег де ча ка. Оно што се 
за и ста де си ло у Рач ку је би ло ве о ма спор но. Пр ва вер зи ја се са сто-
ја ла у то ме да је срп ска вој ска, у по те ри за ма њим кон тин ген том 
ОВК, оку пи ра ла се ло и ма са кри ра ла ста нов ни ке као не ку вр сту 
опо ме не за оне ко ји пру жа ју уто чи ште ге ри ли. 

Је дан од пр вих ко ји је до шао на ли це ме ста био је бив ши аме-
рич ки ам ба са дор, а са да чел ник Ве ри фи ка ци о не ми си је, Ви ли јам 
Вол кер (Wil li am Wal ker). Чим је угле дао сце ну, био је ве о ма бе сан 
и оп ту жио Ср бе за по чи ње ни ма са кар, а о то ме је од мах из ве стио 
чел ни ке САД. Од мах па да у очи чи ње ни ца да је по ма ло не ло гич но 
за што је пр во из ве стио сво ју вла ду, пре не го што је из ве стио чел-
ни ке Ве ри фи ка ци о не ми си је, јер је њи ма био при мар но пот чи њен. 
Из ве шта ји о овом до га ђа ју су бр зо пре не ти ши ром све та да би свет 
са о се ћао са жр тва ма и по ја чао кам па њу про тив Ср би је. По ред Ол-
брај то ве, у кам па њу је по чео да се укљу чу је и Со ла на ис ти чу ћи да 
се ов де ра ди о „фла грант ном кр ше њу ме ђу на род ног ху ма ни тар ног 
пра ва“. 

Дру га вер зи ја се са сто ји у то ме да су по то ња ме ђу на род на ис-
пи ти ва ња екс пе ра та за суд ску ме ди ци ну, по ка за ла да ни је би ло ни-
ка квих до ка за ко ји би ука зи ва ли на то да се ма са кар за и ста до го-
дио; због на ве де ног, оста ла је мо гућ ност да су из ло же ни ле ше ви 
би ли ле ше ви по ги ну лих бо ра ца ко ји су пру жа ли от пор и не ви них 
при сут них љу ди ко ји су у ин ци ден ту уби је ни. Та те ла су из ши ре 
обла сти ин ци дент ног ме ста по ку пи ли ло кал ни ста нов ни ци под ру-
ко вод ством ОВК, да би се ути ца ло на ка сни је кре и ра ње свет ског 
јав ног мње ња. И у тој кре а ци ји се, по свој при ли ци ус пе ло. До га ђај 
у Рач ку је на и шао на оштру осу ду свет ске јав но сти. Чак су и Ру си 
при хва ти ли чи ње ни цу да је ов де реч о ма са кру над ко сов ским Ал-
бан ци ма. То је при знао и ру ски ми ни стар спољ них по сло ва Ива нов 
у раз го во ру са Ол брај то вом 26. ја ну а ра 1999. го ди не. 

За ме ђу на род ну за јед ни цу је Ра чак пред ста вљао пре суд ни до-
га ђај за да љу ак ци ју. Аме ри кан ци су се, по оби ча ју, од лу чи ли за 
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ин тер вен ци ју, али је у Евро пи, на фран цу ску ини ци ја ти ву, пре о-
вла да ло ста но ви ште да тре ба да ти још јед ну шан су ди пло ма ти ји. 
На сед ни ци Кон такт гру пе 29. ја ну а ра 1999. го ди не, до не та је од-
лу ка да се са зо ве пре го ва рач ка кон фе рен ци ја у Рам бу јеу, лет њој 
ре зи ден ци ји пред сед ни ка Фран цу ске. Ма да се аме рич ка ад ми ни-
стра ци ја ово ме при кло ни ла, ипак је у ин тер вен ци ји ви де ла је ди но 
си гур но и ре ал но ре ше ње. Ви ше је же ле ла да по ка же да је по ку-
ша ла све ка ко би обез бе ди ла мир но ре ше ње, али се, исто вре ме но, 
по тру ди ла и да се би обез бе ди кључ ну уло гу у во ђе њу пре го во ра. 

* 
*     *

Це ло куп но де ло ва ње ве ли ких си ла у по гле ду ин тер на ци о на-
ли за ци је ко сов ског пи та ња за сни ва ло се на ре а ли стич кој по ли ти ци 
кре и ра ња од но са у ме ђу на род ној за јед ни ци. Та ква по ли ти ка да је 
при мар но ме сто уло зи си ле, мо ћи и рав но те же сна га, она ко ка ко је 
то об ја снио чу ве ни Ханс Мор ган тау (Mor gent hau) да се „су шти на 
ме ђу на род не по ли ти ке сво ди на де фи ни са ње кон цеп та на ци о нал-
ног ин те ре са за сно ва ног на мо ћи“. Ма да, у са вре ме ним ме ђу на-
род ним од но си ма ова ква по ли ти ка мо ра ви ше про сто ра да дâ ме-
ђу на род ном пра ву и мо ра лу. У кла сич ној ре а ли стич кој по ли ти ци је 
пред ња чи ла Ме длин Ол брајт. 

Мо ди фи ко ва њу ме ђу на род них од но са од кла сич ног ре а ли зма 
ка ње го вим бла жим ва ри јан та ма до при не ли су Арон, Швар цен-
берг (Schwar zen ber ger) и Хан тинг тон (Hun ting ton). У том ци љу је и 
крај ње ре а ли стич на по ли ти ка ме ђу на род не за јед ни це пре ма Ко со-
ву по че ла да укљу чу је и од ре ђе не прав не ме ха ни зме, о че му го во ре 
и до не те ре зо лу ци је Са ве та без бед но сти УН, ко је су има ле за циљ 
да ис пи та ју све мо гућ но сти ди пло мат ско-прав ног на чи на ре ша ва-
ња су ко ба. 

Вла да Ре пу бли ке Ср би је је по ка за ла спрем ност да са ра ђу је са 
Са ве том без бед но сти, ОЕБС-ом, Европ ском уни јом и НА ТО-ом. 
Овим је вла да РС по ка за ла ве ли ку спрем ност, флек си бил ност и же-
љу за ре ша ва њем јед ног вр ло сло же ног по ли тич ког, ди пло мат ског 
и ме ђу на род но прав ног пи та ња. На осно ву то га се и це ло куп на по-
ли ти ка ме ђу на род не за јед ни це тре ба по сма тра ти у скла ду са на че-
ли ма По ве ље УН и ње ног си сте ма без бед но сти. То што пре го во ри 
из ме ђу две ју стра на ни су ус пе ли, ни у ком слу ча ју ни је за ви си ло 
са мо од срп ске стра не. У пи та њу су би ле две ди ја ме трал но су прот-
ста вље не по зи ци је: Ал бан ци ни су же ле ли ни шта ма ње од не за ви-
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сно сти и у том ци љу укљу чи ли и пи та ња угро же них људ ских пра ва 
и основ них сло бо да, ко ри сте ћи се ве што и про па ганд ним ак тив но-
сти ма, а срп ска стра на ни је би ла спрем на да се ли ши су ве ре ни те та 
над сво јом по кра ји ном. 

Је ди на др жа ва ко ја се тру ди ла да пре ма Ср би ји (СРЈ) спро во-
ди кла сич ну ре а ли стич ку по ли ти ку, где је по ли ти ка тзв. „свр ше ног 
чи на“ („fa it ac com pli“) би ла са мо је дан од ње них екс по не не та, би ле 
су САД. 

SrdjanSlovic
InternatIonalIzatIonofKoSovoISSueandItS
ImpactonSubSequenteventSInKoSovoand

metohIa
Summary

Aspertheauthor’sview,theaimofthisstudyistoexpla-
inandelaboratetheeventsinKosovoandMetohiawhich
contributed to the internationalization of Kosovo issue
morethoroughly.Inthisresearch,theperiodfromthebe-
ginningofthe1998untilthemeetingoftheContactgroup
onthe29thofJanuary1999isbeingtakenintoaccount.In
thisoccasion,adecisionanegotiatedconferenceinRam-
bouillettobeheldwasmade.
Serbianpartmaintainedtheattitudeduringnegotiationsit
wasnecessarytoimplementconsistentlythepoliticsofde-
fenceofsovereigntyandterritorialintegrity,andengaged
military-policeforcesforthatpurpose,hadsuccessinthe
field,butalittleexaggeratedinthoseactivities.Amajority
ofAlbanianpopulationjustifiedthemselvesbythedenial
oftherighttoself-determination,butpursuanttotheregu-
lationsoftheinternationallaw,thatrightcanberequested
only from internal point of view, andbynomeans from
internationalone.Inthatcaseitwouldrepresentamere
secession.Internationalcommunitywasmoreinclinedto
theAlbanianpart,astheonewhoserightswereendange-
red,andsuchstatewascalledastheoneof„humanitarian
catastrophe“. In order to restraint theSerbianpart and
thewholeregimeofthepresidentMilošević,international
communityusedallavailablemeans:diplomacy,negoti-
ations,blackmails,mediationsandthreatwitharminter-
vention.
TheAmerican state secretaryat that time,MadelineAl-
bright,insistedonthethreatpointingouttotheapproach
of triade“bomb-talk-agreement“,nomatterwhat these-
quencewouldbe.Internationalcommunitycondemnedthe



- 274 -

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈАКОСОВСКОГПИТАЊА...СрђанСловић

activityofKlAinthementionedresolutionsoftheSecurity
council,butitputitupwithitfactually.Thesituationap-
pearedbytherottennegotiationsbetweenMiloševićand
Holbrookgavetheincentivetosuchstate.Theeventsco-
mingafterwardscanbeclassifiedas„alibidiplomacy“,
whichconsistsininitiatingofsomeactivitiesusuallyac-
companiedbygreatpublicitywiththeaimtodemonstra-
tetheattitudeofthegovernmentinapproachingofsome
crisis-relatedsituationresolution,interruptorpunishthe
aggressor,initiatepeacefulprocessandremoveapparent
injustices,butwithoutrealintentiontoundertaketheproc-
laimedaction.Theupcoming conference inRambouillet
wasatypicalexampleofsuchkindofdiplomacy.
KeyWords:KosovoandMetohia,war,negotiations,inter-
nationallaw,agreement,peacefulsettlemetntofdisputes,
diplomacy
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