
УДК: 
355.01+351.74

Прегледни
рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXIV) XI, vol=33
Бр. 3 / 2012.
стр. 279-297.

- 279 -

  

- 279 -

КатаринаШтрбац
Институтзастратегијскаистраживања,Београд


МирославМитровић

Институтзастратегијскаистраживања,Београд

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИПРИСТУП
НАУКАМАБЕЗБЕДНОСТИИОДБРАНЕ

Сажетак
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Gло ба ли за ци ја и раз вој ли бе рал ног ту ма че ња по ли тич ке еко но-
ми је ути чу на ре де фи ни са ње по и ма ња гло бал них ри зи ка, ко ји 

не под ра зу ме ва ју са мо вој не и ору жа не су ко бе или кри зе.
У усло ви ма де фи ни са ња гло бал них ри зи ка на ме ће се по тре ба 

ре а ли зо ва ња гло бал ног, за јед нич ког ци ви ли за циј ског од го во ра на 
прет по ста вље не иза зо ве. Мо гу ће оства ре ње овог ци ља под ра зу ме-
ва по ди за ње оп ште без бед но сне све сти, од но сно, ства ра ње без бед-
но сне за јед ни це. Дру штво да нас има мо гућ ност кре и ра ња сло бод-
не без бед но сне за јед ни це и да се удру жу је са дру гим др жа ва ма ко је 
де ле исте вред но сти, па и у обла сти бор бе про тив без бед но сних 
иза зо ва. 

Ор га ни зо ва ни ви ши ква ли тет без бед но сног ор га ни зо ва ња, 
зах те ва си сте ма ти зо ва но без бед но сно упра вља ње, ко је је по треб-
но оства ри ти у скла ду са де мо крат ским, оп штим и не при стра сним 
фор ма ма упра вља ња. Су бјек ти ме ђу на род не без бед но сти ко ји ин-
те гри шу на пор ме ђу на род не за јед ни це да одр жи мир и без бед но-
сти у нај ши рем сми слу су Ује ди ње не на ци је, Европ ска уни ја (ЕУ), 
ОЕБС и НА ТО. По сто ја ње та квих су бје ка та омо гу ћа ва да се ак-
тив ним при су ством, ре а ли зу је по тен ци јал ни ути цај, на ро чи то уче-
шћем у кре и ра њу за јед нич ке по ли ти ке ра ди аде кват ног без бед но-
сног упра вља ња. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЈАПРОЦЕСИКАРАКТЕРИСТИКЕ

Гло ба ли за ци ја има од лу чу ју ћи зна чај у раз у ме ва њу од но са на 
ме ђу на род ној сце ни у вре ме ну по сле Хлад ног ра та. Обла сти дру-
штве ног жи во та ко је су по кре та чи, а ујед но и за вр шна тач ка сва ке 
гло бал не ак тив но сти су ме ђу на род на еко но ми ја и по ли ти ка. Прак-
тич но, ре де фи ни са ње од но са у овим обла сти ма, фун да мен тал но 
ути че на про ме ну све та у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка, и на-
ста вља са екс пан зи јом у два де сет пр вом ве ку. Мо же се ре ћи да смо 
са вре ме ни ци и све до ци ре зул та та, ко ри сти, али и еро зив них и де-
струк тив них ре зул та та гло ба ли за ци је. Са мим тим, по треб но је у 
раз ма тра њу гло ба ли за ци је и ње них ути ца ја на све сфе ре дру штва 
а ти ме и без бед но сти и од бра не, при ћи тре зве но и ра ци о нал но. Та-
ко ђе, по треб но је те жи ти да се афир ми шу по год но сти, али и пре по-
зна ти по тен ци јал не ри зи ке или прет ње за раз вој дру штва у це ли ни. 

Гло ба ли за ци ја се ма ни фе сту је кроз отво рен про цес кре та ња 
ка пи та ла, љу ди (рад не сна ге), ро ба, иде ја. Пре по зна тљи ве фор ме 
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су тех но ло шка ин ду стриј ска ре во лу ци ја, као и ин фор ма тич ка ре-
во лу ци ја. По кре тач ка ге не за гло ба ли за ци је по ти че из ли бе ра ли зма, 
али су о че на са ре а ли стич ким при сту пом у за др жа ва њу ин те гри те-
та на ци о нал не др жа ве као су бјек та, тран сфор ми ше се у нео ли бе-
ра ли зам, ко ји пре о вла да ва иде о ло ги јом за пад ног све та,1) од но сно 
др жа ва, тзв. раз ви је не де мо кра ти је. За сно ва на на еко ном ском екс-
пан зи о ни стич ком при сту пу, „гло ба ли за ци ја је жив про цес ко ји је у 
то ку и ко ји је усло вљен тр жи шним за ко ни то сти ма, и не пред ста-
вља по ли тич ки во ђе ну ак тив ност“.2) Из ово га се мо же за кљу чи ти 
да по ли тич ке про ме не на гло бал ном ни воу би ва ју под стак ну те тр-
жи шним, од но сно еко ном ским кре та њи ма, а упра вља не су еко ном-
ским ци ље ви ма и ин те ре си ма гло бал них ин сти ту ци ја и но си о ца 
или по кре та ча гло ба ли за ци је. Прак тич но, еко ном ска гло ба ли за ци ја 
је по кре тач оста лих фор ми пла не тар них фе но ме на као што су, ге-
о по ли ти ка, ге о е ко но ми ја и ге о е нер ге ти ка. У са да шњем тре нут ку 
уоча ва се по ја ва ин те ре со ва ња за оста ле ре сур се (гло бал ни при-
ступ упра вља њу чи стом во дом, ва зду хом и зе мљи штем, итд.). Ме-
ђу за ви сност и ути цај на бро ја них фе но ме на на све вр сте и ни вое 
без бед но сти да је за пра во да се пи та ња без бед но сти по сма тра ју 
кроз фе но мен ге о бе збед но сти. 

Ра ди оства ри ва ња пред у сло ва по зи тив них ре зул та та ко је мо же 
до не ти гло ба ли за ци ја (ма те ри јал но бла го ста ње, сма ње ње си ро ма-
штва, ли бе ра ли за ци ја еко но ми је, за шти та по тро ша ча, стан дар ди-
за ци ја тех но ло шких про це ду ра), нео п ход но је да се оства ре пред-
у сло ви ко ји под ра зу ме ва ју оства ри ва ње зах те ва за флек си бил ним 
по ли тич ким си сте мом и струк ту ром упра вља ња др жа вом. У др жа-
ва ма у тран зи ци ји, по др шку оства ри ва њу флек си бил ног и отво ре-
ног дру штва пру жа ју не вла ди не ор га ни за ци је, ко је сво јим де ло ва-
њем оја ча ва ју тзв. сек тор “ци вил ног дру штва“. 

Прет по став ка им пле мен та ци је прин ци па гло ба ли за ци је и сти-
ца ње за јед нич ког иден ти те та је ре ги о на ли за ци ја. На и ме, ре ги о-
нал на са рад ња, оства ре на кроз про ток ро ба и услу га, љу ди, хо мо-
ге ни за ци ју и по ве зи ва ње тр жи шта, ли бе ра ли за ци ју до ступ но сти 
ре сур си ма, пред ста вља осно ву за раз у ме ва ње гло ба ли за ци је. На до-
град ња еко ном ских и фи нан сиј ских од но са, пред ста вља за јед нич-

1) Оп шир ни је о „су ко бу“ кон цеп та ли бе ра ли зма („хи пер гло ба ли ста“) и ра ци о на ли зма 
(„скеп ти ка“) мо гу ће је на ћи у де лу: Пе чуј лић, М., Глобализацијадвасвета, Гу тем бер-
го ва га лак си ја, Бе о град, 2002.

2) Mit tel man, J.H., “The Dyna mics of Glo ba li za tion” in ed. Mit tel man, J.H., Globalizationcri
ticalreflections, Lynne Ri en ner Pu blis her.inc., Lon don, 1996, pp 3.
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ки по ли тич ки став, стан дар ди за ци ја у од но си ма пре ма иза зо ви ма и 
прет ња ма, мир но ре ша ва ња кон флик та, јед ном реч ју оства ри ва њу 
за јед нич ке спољ не по ли ти ке и од бра не. Ме ђу тим, не же ље ни ефек-
ти гло ба ли за ци је под ра зу ме ва ју не ли не а ран и не јед нак раз вој и по-
ла ри за ци ју, а и гло ба ли за ци ју кри ми на ла и по тен ци јал них кри зних 
жа ри шта. 

Прак тич но, гло ба ли за ци ја је до ве ла до раз два ја ња пој мо ва ме-
ђу на род не и свет ске еко но ми је. На и ме, ме ђу на род на еко но ми ја 
пред ста вља ин сти ту ци о нал ни при ступ, где су ак те ри др жа ве или 
ме ђу на род не ор га ни за ци је, док свет ска еко но ми ја пред ста вља ин-
те ре сну ко ре ла ци ју не др жав них (над др жав них) су бје ка та, тач ни-
је кор по ра ци ја, чи ме се пре мо шћа ва ути цај на ци о нал не др жа ве и 
ме ђу на род на кон тро ла (crossborder).3) Свет ска еко но ми ја се раз-
ви ја на ра чун те ри то ри јал не фраг мен та ци је ме ђу на род не еко но ми-
је. На овај на чин се омо гу ћа ва кре и ра ње по вољ ног ам би јен та за 
опло до тво ре ње ка пи та ла, екс пло а та ци јом по вољ ни јег ам би јен та у 
„но во о сво је ним“ те ри то ри ја ма, де ло ви ма ме ђу на род не еко но ми је 
(по вољ на це на рад не сна ге, фи скал на по ли ти ка, по ли тич ка ста бил-
ност, ли бе ра ли зо ван увоз или из воз у тре ће ре ги је). Има ју ћи у ви ду 
овај аспек та, под ра зу ме ва се да је гло ба ли за ци ја не ми нов но во ђе на 
мул ти на ци о нал ним кор по ра ци ја ма и бан ка ма и под ре ђе на њи хо-
вим ин те ре си ма. За пот пу но раз у ме ва ње гло ба ли за ци је по треб но 
је узе ти у об зир и ди на мич ни аспект вре мен ске про јек ци је, као и 
ко ре ла ци ју од но са, као и со ци о ло шку ре ак ци ју од ре ђе ног дру штва. 
На и ме, на ци је са сво јим на сле ђем, етич ким и мо рал ним нор ма ма, 
има ју раз ли чи те ре ак ци је на про це се гло ба ли за ци је. Ксе но фо би ја, 
страх од гу бље ња соп стве ног иден ти те та, осе ћај ис ко ри шће но сти, 
по ја ва нео ко ло ни ја ли зма, ма ни пу ла ци ја и под ре ђи ва ње ту ђим ин-
те ре си ма су не ки од су бјек тив них осе ћа ја, ко је на ци је „тре ћег све-
та“ али и бив ше ко му ни стич ке др жа ве, мо гу да раз ви ју као од нос 
оп ште јав но сти на ши ре ње гло ба ли за ци је. Раз ло зи за та кав од нос 
мо гу се на ћи у чи ње ни ци да гло бал ни ка пи тал не у мо љи во тра жи 
нов про стор за екс пан зи ју и у том про це су се ко ри сти свим фор-
ма ма на ме та ња соп стве них ин те ре са. Та кви при ти сци углав ном се 
за сни ва ју на еко ном ским фор ма ма или да нас енер гет ским фор ма ма 
при ти ска, као при ме ње ним еко ном ским фор ма ма и не мо ра ју би-
ти вој ни или ору жа ни. Ре зул та ти су по ли тич ки (де мо кра ти за ци ја, 

3) Оп шир ни је: Cox R.W., “Per spek ti ve of Glo ba li za tion” in  ed. Mit tel man, J.H., Globaliza
tioncriticalreflections, Lynne Ri en ner Pu blis her.inc., Lon don, 1996,  pp 22-23.
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ци вил но дру штво, пар ла мен тар на кон тро ла из вр шне вла сти), и си-
стем ски (ли бе ра ли за ци ја тр жи шта, при ват на ини ци ја ти ва, сло бод-
ни пла сман ка пи та ла, по што ва ње стан дар ди зо ва них за ко на),  чи ме 
се ре а ли зу ју пред у сло ви за оства ри ва ње еко ном ског ин те ре са. Мо-
гу ће је си сте ма ти зо ва ти сле де ће не га тив не ка рак те ри сти ке гло ба-
ли за ци је:4) (1) со ци јал на по ла ри за ци ја у др жа ва ма као и по ве ћа ње 
раз ли ке ме ђу др жа ва ма (бо га те и си ро ма шне, раз ви је не и не раз-
ви је не), (2) упли та ње у су ве ре ни тет др жа ве и пот чи ња ва ње оп-
штем, ви шем иден ти те ту над др жав не ор га ни за ци је, (3) дру штве на 
фраг мен та ци ја и ства ра ње по ли тич ких ели та, ства ра ње ја за из ме ђу 
по ли тич ке ели те и ба зе дру штва, оп ште јав но сти (на ста је из не ра-
зу ме ва ња и не по зна ва ња то ко ва, про це са, као и не мо гућ ност са гле-
да ва ња ци ље ва).  

Ком плек сност про це са на ме ђу на род ној еко ном ској сце ни ре-
зул ти ра сло же ним и ме ђу за ви сним по ли тич ким од но си ма. Не ке ка-
рак те ри сти ке гло бал ног упра вља ња по ли ти ком су: (1) из ме шта ње 
ауто ри те та упра вља ња у кон тек сту ин те гра ци ја и фраг мен та ци је, 
као и дис пер зи ја ме ђу на род ног по ли тич ког ауто ри те та на раз ли-
чи те прав це и ни вое (суб на ци о нал не, тран сна ци о нал не, ин тер на-
ци о нал не и гло бал не)5), (2) гло бал не про ме не ни су јед но став не и 
јед но вре ме не, већ се мо ра ју по сма тра ти кроз пер спек ти ву ве ли ког 
бро ја исто вре ме них и ин тер ак тив них дру штве них фе но ме на, у ду-
жем вре мен ском ро ку.6) Уну тра шња ди на ми ка фе но ме на гло ба ли-
за ци је на ла же да се уоче и ни вои ин тер ак ци је уну тар по је ди нач ног 
дру штва (ми кро и ма кро ни во, ин сти ту ци о нал ни и ван ин сти ту ци-
о нал ни при ступ, др жав но цен трич ни и мул ти цен трич но ор јен ти сан 
на ступ) као и ус по ста вља ње нор ми и пра ви ла по на ша ња и об ли ко-
ва ња све сти и вред но сног си сте ма, по себ но у пост кон фликт ним и 
си сте ми ма са не до вољ но раз ви је ном де мо кра ти јом (при ступ ре ша-
ва њу кон фли ка та, је дин ствен од нос пре ма ри зи ци ма и прет ња ма, 
вред но сно уте ме ље на се лек ци ја и оја ча ва ње на ци о нал ног иден ти-

4) Пре ма: Cox, R.W., “Per spek ti ve of Glo ba li za tion” in  ed. Mit tel man, J.H., Globalizationcri
ticalreflections, Lynne Ri en ner Pu blis her.inc., Lon don, 1996,  pp 27.

5)  Оп шир ни је: Ro se nau, J.N., “Dis tant Pro xi mi ti es: Di ma nics and Di a lec tics of Glo ba li za-
tion” in B. Het tne, ed. InternationalPoliticalEconomy:UnderstendingGlobalDisorder, 
Zed, Lon don, 1995.

6) Оп шир ни је: Mar tin Hew son, M., & Sin cler,T.J., “The Eme rency of Glo bal Go ver nan ce The-
ory” in ed. Mar tin Hew son, M., & Sin cler, T.J., Approach toGlobalGovernanceTheory, 
Sta te U ni ver sity of New York Press, New York, 1999, pp 3-23.
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те та ко ји ни је у су ко бу са дру ги ма, оја ча ва ње ци вил ног дру штва).7) 
(3) Гло ба ли за ци ја је ак ти ван, жив про цес ко ји је у то ку и огле да се 
ре струк ту ри ра њем по ли тич ке еко но ми је, ор га ни за ци јом по слов не 
и по ли тич ке ели те на пла не тар ном ни воу. 

Ком плек сност фе но ме на гло ба ли за ци је упу ћу је на то да је на 
сце ни ду а ли зам, ко ји се ис ка зу је у еко ном ској, кул тур ној и по ли-
тич кој сфе ри.8) Еко ном ски аспект ука зу је на по сто ја ње два кон-
тра дик тор на фе но ме на: еко ном ску ефи ка сност (су пер и ор ност) на 
јед ној и со ци јал ну ин фе ри ор ност на дру гој стра ни гло ба ли за ци је. 
У кул тур ном сми слу, гло ба ли за ци ја фа во ри зу је мо дел „гра ђа ни на 
све та“ пот хра ње на тех но ло шки по др жа ним ин фор ма тив ним си сте-
ми ма. Чи ње ни ца је да по је ди нац за и ста има осе ћај да га се ти че сва-
ка ин фор ма ци ја, ма где се она на пла не ти де ша ва. От пор на ци је и 
те жња ка очу ва њу иден ти те та има ди ја лек тич ку ка те го ри ју од но са, 
јер гло ба ли за ци ја у за ви сно сти од фор ме ко ју за до би ја, отва ра два 
пот пу но раз ли чи та прав ца ко ји ма се од но си из ме ђу ци ви ли за ци ја 
мо гу за пу ти ти. Је дан се ма ни фе сту је као њи хо во плод но укр шта-
ње и ме ђу соб но обо га ћи ва ње; дру ги, пак, као су коб, рат ци ви ли за-
ци ја.9) У по ли тич ком сми слу, уоча ва се ја сна ди ја лек тич ка су прот-
ност. Са јед не стра не по сто ји на ра ста ње де мо кра ти је и људ ских 
пра ва, а са дру ге се уоча ва про цес на ста ја ња ауто ри тар не над на ци-
о нал не др жа ве као фор ме вла да ви не. Гло бал не ин сти ту ци је (УН, 
NA TO, EU) ука зу ју на вр хов ност ауто ри те та у по ли тич ком од лу чи-
ва њу, из у зе том од ле ги ти ми те та на ци о нал не др жа ве. Са же то, мо же 
се ре ћи да је гло ба ли за ци ја обе ле же на нео ли бе рал ним при сту пом 
и да је су штин ска ка рак те ри сти ка гло ба ли за ци је ње на двој ност - 
ком па ра тив но на пре до ва ње и ре гре си је. Као глав не по тен ци јал не 
опа сно сти пред ста вље не су: (1) опа сност од еко ло шке ка та стро-
фе, (2) опа сност од ну кле ар ног, би о ло шког и хе миј ског оруж ја, (3) 
ма лиг ни раст си ро ма штва и су ко ба ци ви ли за ци ја, (4) гло бал ни те-
ро ри зам10). Као ла тент на опа сност по ја вљу је се и ан ти гло ба ли стич-
ки фун да мен та ли зам, тач ни је бек ство у „ге то и за ци ју“ дру штва и 
изо ло ва ност. Ра ди ефи ка сне екс пло а та ци је по зи тив них де ри ва та 

7) Оп шир ни је: Ro se nau, J.N., “Go ver nan ce to the Twenthy-first Ce nury” in GlobalGovernan
ce:AReviewofMultilaeralismandInterantionalOrganisations 1, 1995, pp 13-43.

8) Пре ма: Пе чуј лић, М., Глобализација  два света, Гу тем бер го ва га лак си ја, Бе о град, 
2002.

9) Оп шир ни је: Hun ting ton, S.P., TheClashofCivilizationRemakingofWorldOrder, Si mon & 
Schu ster, 1996.

10) Пре ма: Пе чуј лић, М., Глобализација  два света, Гу тем бер го ва га лак си ја, Бе о град, 
2002.
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гло ба ли за ци је по треб но је ис та ћи нео п ход ност де мо кра ти за ци је 
гло бал ног уре ђе ња-тран сна ци о нал них и су пра на ци о нал них ин сти-
ту ци ја, на пор на кре и ра њу уре ђе ног „свет ског дру штва“. Ова фор-
ма уре ђе ња дру штва у без бед но сном сми слу пред ста вља ко рак ка 
оства ри ва њу отво ре не, зре ле без бед но сне за јед ни це. Пред у слов за 
фор ми ра ње без бед но сне за јед ни це је прет по ста вљен аде кват ним 
на уч ним од го во ри ма на пи та ња: „шта су са вре ме ни иза зо ви, ко ји 
су ри зи ци нај ве ћи, ка ко од го во ри ти на гло бал не прет ње?“. 

УСЛОВЉЕНОСТГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
ИГЛОБАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИ

Рас пра ва о по тре би по сто ја ња без бед но сних за јед ни ца, без-
бед но сног упра вља ња, де фи ни са ња гло бал них иза зо ва и прет њи, 
по ла ри за ци ја, из бор из ме ђу ко лек тив не и на ци о нал не (по је ди-
нач не) без бед но сти, ни је одво је на од оп ште гло бал ног при сту па 
дру гим дру штве ним пи та њи ма. Еко но ми ја, тр жи ште, тех но ло ги је, 
сред ства ма сов них ко му ни ка ци ја, ди ри гу ју по зи ци о ни ра ње на ци-
о нал ног иден ти те та и соп стве но по и ма ње раз во ја и без бед но сти. 
Нео спор но је да је у вре ме ну по сле окон ча ња „хлад ног ра та“, не-
стан ком јед не су пер си ле, до шло до екс пан зи је нео ли бе рал не еко-
ном ске и по ли тич ке фи ло зо фи је, ко ја је по ста ла до ми нант на раз-
вој на ми сао ши ром све та и јед на од кључ них од ред ни ца у де фи ни-
са њу све та два де сет пр вог ве ка. Мо же се чак ре ћи да је она би ла 
по кре тач, ини ци ја тор и про јек то ва ни циљ, али и сред ство мо ти ва-
ци је пре ма ис точ но е вроп ском, соц-ре а ли стич ком де лу Евро пе, као 
обе ћа ни, де мо крат ски свет бла го ста ња. Пот пу на до ми на ци ја се код 
од ре ђе них ауто ра чак из ра жа ва у фор ми да „не по сто ји је дин стве-
ни кон ку рент ли бе рал ном ка пи та ли зму, као је ди ној пре о вла ђу ју ћој 
иде о ло ги ји“.11) Пре ма те о ре ти ча ри ма нео ли бе ра ли зма, у осно ви 
тог про јек та је сте ус по ста вља ње гло бал ног дру штва у ко јем до ми-
ни ра ју три основ не иде је: „мир, као прет по став ка од но са ме ђу др-
жа ва ма; де мо кра ти ја, као нај бо љи на чин ор га ни зо ва ња по ли тич ког 
жи во та и сло бод но тр жи ште, као нео п ход но сред ство за ства ра ње 
бо гат ства“.12) Та ко ђе, ова те о ри ја ис ти че да су две тврд ње по ла-
зне осно ве: јед на је да „де мо кра ти је те же да спро во де ми ро љу би ву 
спољ ну по ли ти ку, а дру га је да је „та мо где је сло бод но тр жи ште 

11) Нај, Џ., Какоразуметимеђународнеодносе,Сту бо ви кул ту ре, Бе о град,  2006, 321.
12)  Нај, Џ., 72.
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ус по ста вље но, сам про цес ра да вре ме ном те жи да про мо ви ше де-
мо кра ти ју“.13)

Ко ре ла ци ју те о ри је нео ли бе ра ли зма и од но са пре ма ми ру као 
ап со лут ном ам би јен ту раз во ја са вре ме ног де мо крат ског дру штва, 
мо гу ће је при ка за ти кроз ана ли зу ге не зе нео ли бе ра ли зма:14) (1) де-
мо крат ске вла де има ју од го вор ност пре ма сво јим гра ђа ни ма, што 
по ли тич ку ели ту ста вља у по зи ци ју да уче шће у ра ту зна чи по-
тен ци јал но гу бље ње по ве ре ња од стра не гра ђа на на из бо ри ма, (2) 
де мо крат ски по ли тич ки си сте ми су ор га ни зо ва ни на си сте му ме-
ђу за ви сно сти и кон тро ле ин тер них су бје ка та дру штва, што ли де-
ре по ста вља у си ту а ци ју да у од но си ма  са дру гим де мо крат ским 
дру штви ма, пре по зна ју та ко ђе де мо крат ски кон тро ли са не су бјек те 
и (3) пра ви ла де мо кра ти је под ра зу ме ва ју мир но ре ша ва ње спо ро-
ва на ин тер ној по ли тич кој сце ни, што ре флек ту је мир но ре ша ва ње 
спо ро ва и на ме ђу на род ном ни воу.

Овај ре вер зи бил ни по ли тич ки про цес, по ве за ност де мо кра ти-
је и сло бод не тр го ви не, са јед не стра не, и ми ра са дру ге стра не, 
про јек ту је иде ал и  чи ни су шти ну ли бе рал ног мо де ла. Еко ном ске 
кри зе се по сма тра ју као за ко ни тост ко ја по твр ђу је да гло бал на 
еко но ми ја, ко ја је де ре гу ли са на, има осци ла ци је ко је се ис ка зу ју у 
фор ми по вре ме них кри за. По тен ци јал но ра зор ни ефек ти, пре пре ке 
у раз во ју, под ра зу ме ва ни су еле мен ти де ре гу ли са ног раз во ја гло-
бал не еко но ми је и по тен ци јал них кри за. Овим се прак тич но гло ба-
ли за ци ја од ре ђу је као про цес ко ји се ре а ли зу је у кон фликт ном кон-
тек сту, са из ра же ним асо ци јал ним и ре пре сив ним тен ден ци ја ма, са 
по тен ци ја ли ма раз во ја но вих не јед на ко сти и раз ли ка, ства ра ња све 
ве ћег ја за из ме ђу бо га тих и си ро ма шних, по тен ци јал на ле га ли за-
ци ја на си ља, ра та и ин тер вен ци ја. Це ло куп на гло ба ли за ци ја, про-
ис те кла из гло бал ног тр жи шта, оства ру је се у ни ма ло иди лич ном 
кон тек сту, и по кре тач је мно гих кри зних жа ри шта.

Гло ба ли за ци ја је пр вен стве но ре зул тат еко ном ских ин те ре са 
и по гле да на свет тран сна ци о нал не ели те мо ћи, ко ју чи не вла сни-
ци и вр хун ски ме на џе ри ве ли ких тран сна ци о нал них кор по ра ци ја, 
по ли тич ка ели та, и они ко ји упра вља ју над на ци о нал ним ор га ни за-
ци ја ма (Mеђународни мо не тар ни фонд - IMF, Свет ска бан ка - WB, 

13)  Нај, Џ., 75-76.
14) Lu ca rel li, S., PeaceAndDemocracy:TheRediscoveredLinkTheEu,NATOandtheEuro

peanSystemofLiberalDemocraticSecurityCommunities,Euro pean Uni ver sity In sti tu te: 
NA TO Euro-Atlan tic Part ner ship Co un cil In di vi dual Re se arch Fel low ships – 2000-2002, 11-
14.
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Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци ја-WTO). Мо же се ре ћи да „гло бал-
на тр жи шта за ви се од ме ђу на род не струк ту ре мо ћи“.15)

Про це си гло ба ли за ци је те шко да мо гу да се за у ста ве. Због то га 
су штин ско пи та ње ни је ка ко да се за у ста ви тај про цес, већ по мо-
ћу ко јих по ли тич ких аран жма на мо гу да се убла же про бле ма тич на 
деј ства са вре ме не гло ба ли за ци је и по спе ше ње ни по жељ ни ефек-
ти. Про цес гло ба ли за ци је не сме да се сво ди са мо на еко но ми ју 
и еко ном ске кри те ри ју ме вред но ва ња, већ и на све фе но ме не тог 
про це са ко ји но се не из ве сност и не си гур ност. 

Све су при сут ни је иде је да се са вре ме ни про бле ми не мо гу 
ре ша ва ти на ни воу на ци о нал них дру шта ва, већ се за њи хо во аде-
кват но ре ша ва ње мо ра ју узе ти у об зир гло бал ни про це си. За то се 
у др жав ном и ме ђу на род ном си сте му упра вља ња под ра зу ме ва спо-
соб ност на ци о нал не др жа ве за са рад њу и парт нер ство. Гло бал ни 
кон текст ствар но сти чи ни да по ста ју све по треб ни ји ме ђу на род ни 
до го во ри у ре ша ва њу тран сна ци о нал них про бле ма, као што су еко-
ном ска и фи нан сиј ска не ста бил ност, ле гал не и не ле гал не ми гра ци-
је, над ме та ње за при род не ре сур се, ху ма ни тар не и еко ло шке кри зе, 
те ро ри зам, тр го ви на дро гом и оруж јем, ре ги о нал ни кон флик ти и 
прет ње у ки бер нет ском про сто ру. Гло ба ли за ци ја на гла ша ва по ја ча-
но пре ко гра нич но кре та ње у свим об ли ци ма (ка пи тал, рад на сна га, 
иде ја и ро ба) где су гра ни це по ро зне за све об ли ке аси ме трич них 
прет њи (те ро ри зам, за га ђе ње жи вот не сре ди не, епи де ми је, по ли-
тич ки не ми ри, кон флик ти, ком пју тер ски ви ру си и др.). Та по ро-
зност зах те ва но ве без бед но сне и од брам бе не по тре бе. Гло ба ли за-
ци ја та ко ђе на гла ша ва зна чај ме ђу на род них ин сти ту ци ја и дру гих 
фак то ра ко ји ути чу на пре ко гра нич на кре та ња. Она бри ше раз ли ке 
из ме ђу уну тра шњих и ме ђу на род них без бед но сних пи та ња.

КОЛЕКТИВНИОДГОВОРНАГЛОБАЛНЕПРЕТЊЕ
РАЦИОНАЛНИИЗБОРИЛИСТВАРАЊЕ

„ГЛОБАЛНОГВЛАДАРА“

По зи ци ја гло бал них прет њи са ди ја лек тич ким ду а ли змом тре-
нут ка гло ба ли за ци је ко ја је на сце ни уз сва ком плек сна и ди на мич-
на пре ви ра ња у обла сти ма ин фор ма ци ја, енер ги је, пи та ња жи вот не 
сре ди не, ре сурс не за ви сно сти, гло бал ног ото пља ва ња, со ци јал них 
фе но ме на (про ду бља ва ње раз ли ка из ме ђу бо га тих и си ро ма шних), 

15) Нај, Џ., 251.
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пла не тар них по ли тич ких тен ден ци ја („де мо кра ти ја за све“), во ди 
ка сло же ним ре ак ци ја ма мар ги нал них или угро же них гру па, по-
је ди на ца и на ци ја. Би ло да је реч о те ро ри стич ком или кри ми но-
ге ном мо де лу ор га ни зо ва ња, по је ди нац или гру па, те жи да из ра зи 
сво ју фру стра ци ју и скре не па жњу на сво је ци ље ве ра ди по бољ-
ша ња по ло жа ја у ко јем се на ла зи. Раз ли чи ти об ли ци угро жа ва ња 
без бед но сти на свим ни во и ма (по је ди нач не, ко лек тив не, оп ште) се 
на на ци о нал ном ни воу пре по зна ју као са став ни део уну тра шње и 
спољ не по ли ти ке. Од бра на на ци је има стра те шки при ступ, де фи-
ни са на је за ко ни ма и стра те гиј ским до ку мен ти ма и пред ста вља ин-
стру мент спољ не по ли ти ке. Ин те гра ци је и за јед нич ки од го вор на 
прет ње, иза зо ве и ри зи ке пред ста вља ло ги чан пут за на ци ју ко ја 
те жи ка иде а ли ма отво ре не без бед но сне за јед ни це.

Фе но мен по сто ја ња за јед нич ких, гло бал них прет њи не ми нов-
но во ди ка по сто ја њу и ко лек тив ног од го во ра на прет по ста вље не 
прет ње, иза зо ве и ри зи ке. Ко лек тив но упра вља ње кон флик ти ма се 
„де фи ни ше као фор ма за јед нич ке ак ци је, ко ја мо же би ти пред у-
зе та од гло бал не или ре ги о нал не ор га ни за ци је, или при вре ме но 
фор ми ра ног са ве за, као од го вор на су коб или у свр ху спре ча ва ња 
или за у ста вља ња кон флик та, без об зи ра да ли је на стао уну тар др-
жа ве или пред ста вља ме ђу др жав ни кон фликт“.16) Овај по јам прак-
тич но пред ста вља укљу чи ва ње свих си сте ма тич них и ор га ни зо ва-
них ме ра и за јед нич ких ак ци ја ра ди пред у пре ђи ва ња, спре ча ва ња 
или за у ста вља ња ака та на ру ша ва ња ми ра. Ко лек тив но упра вља ње 
кон флик ти ма пред ста вља си сте ма тич не на по ре да се пред у пре де, 
спре че или за у ста ве ак ти на ру ша ва ња ми ра ши ро ким спек тром за-
јед нич ких ак ци ја ко је укљу чу ју ко лек тив ну без бед ност, раз ли чи те 
мул ти ла те рал не фор ме ус по ста вља ња и одр жа ва ња ми ра и ста бил-
но сти.  Исто вре ме но, по ста вља се пи та ње објек тив но сти ауто ри-
те та од но сно над на ци о нал ног ауто ри те та ко ји ће про це ни ти да је 
свет ска без бед ност угро же на? Из два ја ње ле ги ти ми те та од лу чи ва-
ња о овим пи та њи ма ван по је ди нач не на ци је (др жа ве), отва ра по-
тен ци јал но про стор моћ ним др жа ва ма и не др жав ним ин сти ту ци-
ја ма да ути чу на објек тив ност про це не сте пе на угро жа ва ња, као 
и де фи ни са ње аде кват ног при сту па у од ре ђи ва њу стра на у су ко-
бу и њи хо вог уче шћа у од го вор но сти за су коб, кон фликт или кри-
зу. На и ме, пре ма кон цеп ту ко лек тив ног упра вља ња кон флик ти ма, 

16) Lep gold, J., We iss, T.G.,”Col lec ti ve Con flict Ma na ge ment and Chan ging World Po li tics” in 
edi ted by Lep gold, J., We iss, T.G., CollectiveConflictManagementandChangingWorldPo
litics, Sta te Uni ver sity of New York, New York, 1998, pp 5.
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„ако др жа ве сма тра ју да агре си ја, гра ђан ски рат или др жав ни удар 
у не кој др жа ви, мо же има ти не га ти ван ути цај на оста ле др жа ве, 
мо гу ре а го ва ти ко лек тив но, чак и ако не ма ју тре нут ни ин те рес у 
ак ту ел ној си ту а ци ји. То је ши ри кон цепт од али јан се као фор ме 
ко лек тив не без бед но сти и мул ти ла те ра ле као фор ме де кла ра тив-
не ди пло ма ти је и пред ста вља за јед нич ко (ко лек тив но) упра вља ње 
кон флик ти ма“ (енг. - Col lec ti ve Con flict Ma na ge ment-CCM ).17) Бит-
но је уочи ти да се овим кон цеп том ства ра мо гућ ност моћ ним и ути-
цај ним др жа ва ма да кре и ра ју ам би јент у ко ме се не ки ре жим или 
др жа ва мо же пред ста ви ти као „опа сна“ по оста так све та. На овај 
на чин по тен ци јал но се ути че или чак вр ши при ти сак на не ку др жа-
ву. У скла ду са тим, нео п ход но је оства ри ва ње не ко ли ко прин ци па, 
ко ји под ра зу ме ва ју оства ри ва ње „кри тич не ма се“ у ме ђу на род ном 
окру же њу, због да ва ња над на ци о нал ног ле ги ти ми те та ко лек тив ног 
упра вља ња кон флик ти ма. Из ме ђу оста лог, по ли тич ки ли де ри раз-
ви је них  др жа ва ко је прак тич но по кре ћу ак тив но сти мо ра ју да сво-
је ста во ве за сни ва ју на осно ву сле де ћих по ли тич ких прин ци па: те-
жња за за шти том сво јих спољ но по ли тич ких ин те ре са пу тем мул-
ти ла те ра ле и одр жа ње уса гла ше но сти са уну тра шњом по ли ти ком  
ра ди оства ри ва ња по ли тич ке по др шке. Ли де ри др жа ва све вре ме 
те же да оства ре ба ланс по ли тич ких ин те ре са (спољ них и уну тра-
шњих) и ци ље ва ко ји оства ру ју ком па ти бил ност са дру штве ним 
нор ма ма и јав но из ра же ним вред но сти ма, са свр хом оства ри ва ња 
по треб не по др шке јав но сти. На уч на раз ма тра ња по пи та њи ма ко-
лек тив не без бед но сти по ла ри шу при ступ овом пи та њу на осно ву 
ста во ва ре а ли ста, ко ји има ју ре зер ви сан, пе си ми стич ки став и ли-
бе ра ла ко ји за сту па ју иде ал ап со лут не отво ре но сти без бед но сне 
за јед ни це, као фи нал ну фор му од го во ра чо ве чан ства на без бед но-
сне иза зо ве. Са же то, осо бе но сти ко лек тив ног упра вља ња кон флик-
ти ма, мо гу се при ка за ти пре ма сле де ћем:18)

1. По што ме ђу на род не ин сти ту ци је из ра жа ва ју ба ланс си ле, 
не ма ју не за ви сан при ступ у ре ша ва њу су ко ба.

2. Ко лек тив но упра вља ње кон флик ти ма је угро же но пре ве ли-
ким ан га жо ва њем ве ли ких и моћ них др жа ва.

3. Са рад ња у при ме ни кон цеп та ко лек тив ног упра вља ња кон-
флик ти ма је ве о ма крх ка ако не по сто ји фор ма оба ве зу ју ћег 
уго во ра из ме ђу стра на.

17) Lep gold, J., We iss, T.G., pp 6.
18) Пре ма: Lep gold, J., We iss, T.G., pp 9.
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4. У скла ду са опре де ље њем пре ма за јед нич ким ци ље ви ма, ко-
лек тив но упра вља ње кон флик ти ма је нео се тљи во на по је ди-
нач не др жав не ин те ре се.

5. Ко лек тив но упра вља ње кон флик ти ма има нај ве ће ефек те ка-
да се при ме њу је у фа зи пре кон флик та, као пре вен ци ја у фа-
зи спре ча ва ња кон флик та и ње го во пре ра ста ње у су коб. Нај-
сна жни је ору ђе је пре вен тив на ди пло ма ти ја и праг ма тич но 
во ђен про цес ин те ре сног пре го ва ра ња.

Ин те рес по је ди не др жа ве се од ре ђу је и пре по зна је у чи ње ни ци 
да  ин сти ту ци о нал ни, ме ђу на род ни при ступ омо гу ћа ва за јед нич ко 
де ло ва ње што во ди ка сма ње њу тро шко ва по је ди нач ног од го во ра 
на прет ње. Ре зул та ти и ефек ти под ра зу ме ва ју си нер гиј ски на ступ 
свих уче сни ка, по што ва ње про це ду ра и пра ви ла, кон сен зус у од лу-
чи ва њу, објек тив ност у при сту пу итд. Иако је те шко по сти ћи иде-
ал ова кве фор ме ме ђу на род ног од го во ра на кон флик те ко ји се ја-
вља ју на гло бал ном ни воу, мо ра се кон ста то ва ти да је овај при ступ 
ре ша ва ња без бед но сних иза зо ва и прет њи нај е фи ка сни ји. Ра ди 
по сти за ња мак си мал них ре зул та та, нео п ход но је по сти за ње за јед-
нич ких ста во ва у ве зи по ли ти ке и оства ри ва ње стра те шке ин тер ак-
ци је раз ли чи тих фак то ра. Нео п ход на је ком па ти бил ност уче сни ка 
и њи хо вих ка рак те ри сти ка, као и ускла ђе ност њи хо ве ре ла тив не 
мо ћи. Ак те ри тре ба ју да по се ду ју спо зна ју при ро де од но са, као и 
да под сти чу ве ру у ва жност раз во ја од но са по ве ре ња и са рад ње. 
По треб на је спо соб ност са гле да ва ња бу дућ но сти, ви зи ја по ли тич-
ких ци ље ва за ко је се ак те ри за ла жу, ве зе ме ђу на род не по ли ти ке и 
по ли тич ких убе ђе ња и уре ђе ња уну тар др жа ва.19)

ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИМПЕРАТИВИПОТРЕБА

По сто ја ње ак тив не ме ђу за ви сно сти у свим сфе ра ма жи во та 
на гло бал ном ни воу, бри са ње ја сне гра ни це из ме ђу др жав них и 
„сло бод них“ су бје ка та угро жа ва ња без бед но сти, као и еска ла ци ја 
аси ме трич них иза зо ва, узро ку ју нео п ход ност да се на у ке од бра не 
адап ти ра ју на гло бал ни при ступ без бед но сти. По тре ба за из на-
ла же њем аде кват ног ин тер ди сци пи нар ног при сту па у из у ча ва њу 
на у ка од бра не са по ли тич ког, со ци јал ног, де мо граф ског, тех но ло-
шког, и дру гих аспе ка та на ме ће се као ло ги чан од го вор на са вре-

19) Оп шир ни је: Lam born, A.C., „The o re ti cal and Hi sto ri cal Per spec ti ves on Col lec ti ve Se cu-
rity“ in edi ted by Lep gold, J., We iss, T.G., CollectiveConflictManagementandChanging
WorldPolitics, Sta te Uni ver sity of New York, New York, 1998,  pp 31-54. 
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ме не гло бал не без бед но сне иза зо ве. На у ка се на ме ће као ка пи тал 
и фак тор раз во ја дру штва. Ме ђу тим, ве за из ме ђу на уч них са зна ња 
и при ме не тих са зна ња у прак си је за не мар љи ва. Им пле мен та ци-
ја ис тра жи ва ња и раз во ја ни је до вољ но раз ви је на и при ме ње на у 
прак си, иако по сто ји ин тен зи ван на уч ни и ис тра жи вач ки рад. Мо-
де ло ва ње са вре ме них на уч них прин ци па у обла сти ма при ме не на у-
ка од бра не, на ме ће се као услов успе шно сти и ефи ка сно сти од бра-
не јед не на ци је, ор га ни за ци је или без бед но сне за јед ни це. 

Ево лу ци ја уло ге вој не си ле од пре стан ка хлад ног ра та, на мет-
ну ла је зна чај не иза зо ве пред др жа ве у од но су на ор га ни зо ва ње 
и док три нар но опре де ље ње њи хо вих ору жа них сна га. За ве ли ки 
број зе ма ља сма ње ње уло ге у спољ ној од бра ни је за ме ње на са но-
вом, од но сно ре де фи ни са ном уло гом и ми си ја ма. То укљу чу ју про-
јек ци ју сна га за ра то ва ње и ми ров не мисијe, али и за уну тра шња 
др жав на без бед но сна пи та ња ка ко би се од го во ри ло на но ве без-
бед но сне иза зо ве, уче ство ва ло у из град њи на ци о нал них др жа ва и 
по моћ ци вил ним ор га ни ма вла сти. Те про ме не су иза зва ле зна чај-
не ор га ни за ци о не, фи нан сиј ске и дру ге зах те ве, али и до но ше ње 
те шких од лу ка о да љем раз во ју ору жа них сна га.20) Функ ци о нал-
но ре де фи ни са ње под ра зу ме ва ло је и да љи раз вој на у ка од бра не 
од но сно ши ри на уч ни при ступ од бра ни и без бед но сти. У од но су 
на хлад но ра тов ски пе ри од ка да се уло га ору жа них сна га пре све га 
огле да ла у од бра ни те ри то ри је, да нас је та уло га про ши ре на и на 
из ме ње ну при ро ду од бра не на ци о нал не те ри то ри је, во ђе ње опе ра-
ци је сву да у све ту, ми ров ним ми си ја ма и ху ма ни тар ним ин тер вен-
ци ја ма, од брам бе ној ди пло ма ти ји и пи та њи ма уну тра шње без бед-
но сти.

Сва ка ко, пи та ње од бра не на ци о нал не те ри то ри је ни је по ста ло 
за ста ре ло или ире ле вант но, или да за вре ме хлад ног ра та ни је би ло 
дру гих ми си ја, са мо су се при о ри те ти из ме ни ли у скла ду са са вре-
ме ним гло бал ним при сту пом уло зи ору жа них сна га. Са ме ору жа не 
сна ге су у скла ду са гло бал ним зах те ви ма пре тр пе ле мно ге зна чај-
не про ме не:

- Про фе си о на ли за ци ја, ко ја је у се би укљу чи ва ла пре кид оба-
ве зног слу же ња вој ног ро ка, слу же ње на до бро вољ ној осно-
ви и ви со ке про фе си о нал не стан дар де. 

20) Оп шир ни је: DefencetransformationinEurope:evolvingMilitaryroles, edi ted by Ti mothy 
Ed munds, Uni ver sity of Bri stol, UK and Mar jan Ma le šič Uni ver sity of Lju blja na, Slo ve nia, 
IOS Press, Am ster dam.
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- Функ ци о нал ност, то ком хлад ног ра та ору жа не сна ге су би-
ле на ме ње не пре све га за од бра ну на ци о нал них те ри то ри ја, 
док су да нас на ме ње не за тзв. не тра ди ци о нал не ми си је као 
што су ми ров не ми си је, ху ма ни тар не ин тер вен ци је и кри зни 
ме наџ мент.

- Ин тер на ци о на ли за ци ја ми си ја, да нас је на гла шен мул ти на-
ци о нал ни кон текст упо треб не ору жа них сна га.

- Ја ча ње ле ги ти ми те та, ору жа не сна ге су фак тор ста бил но сти 
у Евро пи, по го то во у зе мља ма пост ко му ни стич ког про сто-
ра.

- Сма ње ње же ље за при кљу че њем ору жа ним сна га ма, у про-
фе си о нал ним вој ска ма ква ли тет ка дра је сма њен на ро чи то 
мла дих обра зо ва них љу ди због не до вољ не ком пе ти тив но сти 
вој ног по зи ва.

- Сма ње ње со ци јал не уло ге ору жа них сна га, све је ма ње мла-
дих љу ди ко ји су со ци ја ли зо ва ни са ору жа ним сна га ма.

- Ком плек сна при ро да ци вил но-вој них од но са, ору жа не сна ге 
су све ви ше при мо ра не да са ра ђу ју са ци вил ним сек то ром, 
по го то во у обла сти обу ке, обра зо ва ња и ло ги сти ке.21)

Но ви аси ме трич ни иза зо ви има ју пот пу но дру га чи ју струк-
ту ру од оних ко ји су угро жа ва ли ста бил ност и без бед ност то ком 
хлад ног ра та што на ме ће пи та ње ре кон цеп ту а ли за ци је са мог пој-
ма без бед но сти. На у ке од бра не су на кон пре стан ка хлад ног ра та 
и по чет ком 21. ве ка мо ра ле да адап ти ра ју сво ја ис тра жи ва ња са 
ко о пе ра тив ним при сту пом чи та вом спек тру на уч них обла сти ко је 
тре ба да ин те лек ту ал но до при не су одр жа ва њу ста бил но сти и без-
бед но сти у све ту. У обла сти без бед но сти и од бра не, аси ме три ја је 
де ло ва ње, ор га ни зо ва ње и раз ми шља ње на дру га чи ји на чин од свог 
про тив ни ка ка ко би се оства ри ла пред ност, екс пло а ти са ла про тив-
ни ко ва сла бост, пре у зе ла ини ци ја ти ва или до би ла сло бо да ак ци-
је. Сло же ност ва ри ја ци ја иза зо ва и ком плек сност аси ме трич ног 
при сту па узро ку је ши рок спек тар ка рак те ри сти ка у за ви сно сти од 
по зи ци је по сма тра ча и су бјек та функ ци је од го во ра на аси ме трич-
не прет ње. У од но су на ни во, мо же би ти по ли тич ко-стра те гиј ско, 
вој но-стра те гиј ско, опе ра тив но или ком би на ци ја свих на бро ја них. 
Мо же укљу чи ва ти раз ли чи те ме то де, тех но ло ги ју, вред но сти, ор га-
ни за ци ју, вре мен ске окви ре или ком би на ци ју истих. Пре ма тра ја-

21)  Исто.
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њу, мо же би ти крат ко трај но или ду го трај но, а у од но су на све сност 
у ре а го ва њу, мо же би ти на мер но или под ра зу ме ва но. Та ко ђе, мо же 
би ти дис крет но или пра ће но у ком би на ци ји са си ме трич ним при-
сту пом, а по јав но мо же да има пси хо ло шку или фи зич ку ком по-
нен ту.22)

Са мо стал но су прот ста вља ње др жа ва прет ња ма без бед но сти је 
за ста ре ло и еко ном ски нео прав да но, тренд по ве ћа ња мул ти на ци о-
нал них ак тив но сти зах те ва и мул ти на ци о нал ни са вре ме ни при ступ 
из у ча ва њу на у ка ко је мо гу да до при не су бо љем раз у ме ва њу, али 
и од го во ру на та кве прет ње. Про це на без бед но сти ни је огра ни че-
на ис кљу чи во на иден ти фи ка ци ју по тен ци јал них вој них прет њи у 
бу дућ но сти, већ је усме ре на и на све о бу хват ну ана ли зу трен до ва 
у обла сти ма од зна ча ја за гло бал ну, ре ги о нал ну и на ци о нал ну без-
бед ност.

У са вре ме ном по и ма њу без бед но сти од ору жа них сна га се зах-
те ва из град ња до дат них спо соб но сти за аде ква тан од го вор на аси-
ме трич не прет ње, као и из град њу спо соб но сти за ком па ти бил но 
де ло ва ње у по др шци ци вил ним ор га ни ма вла сти. Ова кви ста во ви 
и зах те ви су про ис те кли из по тре бе за све ве ћом ра ци о на ли за ци јом 
без бед но сних су бје ка та у све ту, те је та кав тренд не ми нов но мо рао 
да се од ра зи и на са вре ме но обра зо ва не и об у че не ору жа не сна ге.

Прак тич но, од на у ка од бра не се оче ку је да ука жу на на чи не од-
го во ра пре ма иден ти фи ко ва ним са вре ме ним фор ма ма угро жа ва ња 
на ци о нал не, а услед гло бал не ме ђу за ви сно сти узро ко ва не тран сна-
ци о нал ним и су пра на ци о нал ним при сту пом свим се ге мен ти ма дру-
штва, и гло бал не без бед но сне прет ње. При то ме се не ми сли са мо 
на тех но ло шка до стиг ну ћа већ се зах те ва мул ти ди сци пли нар ност 
при сту па на уч них ме то да у обла сти без бед но сти. На уч ни при ступ 
у фор ми ра њу од го во ра јед ног дру штва на без бед но сне иза зо ве, по-
себ но др жа ве ко ја пре тен ду ју да бу ду део без бед но сне за јед ни це, 
има им пе ра тив мул ти ди си пли нар но сти са свр хом пре ва зи ла же ња 
за ста ре лих, не тач них, не ра зу мљи вих пер цеп ци ја о без бед но сним 
прет ња ма. Нео п ход но је раз у ме ва ње и ана ли за мул ти пли ко ва них 
без бед но сних иза зо ва ко ји по га ђа ју по је дин ца, дру штво, др жа ве, 
над на ци о нал не и су пра на ци о нал не ор га ни за ци је и цео свет ка ко би 
се на шао аде ква тан од го вор.

22) АsymmetryandU.S.militarystrategy:definition,background,andstrategicconcepts, Ste-
ven Metz аnd Do u glas V. Johnson II, Stra te gic Stu di es In sti tu te, U.S. Army War Col le ge, 122 
For bes Ave., Car li sle,2001.
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***

Пре са мо де сет го ди на на ци о нал на без бед ност је би ла си но-
ним за од бра ну, а да нас без бед ност има мно го ши ре зна че ње од 
од бра не у вој ном сми слу. Раз лог је у чи ње ни ци што су и са вре ме-
не прет ње без бед но сти пре те жно аси ме трич не при ро де, по себ но у 
фа зи раз во ја и екс пло а та ци је прет ње и ри зи ка, ка да је мо гу ће де ло-
ва ти пре вен тив но са ци љем спре ча ва ња на стан ка су ко ба, од но сно 
раз во ја кри зе. Об зи ром да је по јам без бед ност у скла ду са са вре-
ме ним прет ња ма ве о ма про ши рен, на уч ни про гра ми ко ји се ба ве 
из у ча ва њем без бед но сти и од бра не, мо ра ју да се ре де фи ни шу и да 
у сво је про гра ме увр сте те ме и обла сти ко је из у ча ва ју те фе но ме не. 
Без бед ност тре ба да до ми нант но са др жи вој ни аспект, али об зи ром 
на из ме ње ну при ро ду прет њи зах те ва се и дру га чи ји вој ни од го вор 
ко ји не мо же би ти са мо па сив на од бра на или за штит не ме ре. То је 
кру ци јал ни фак тор у де тер ми ни са њу из град ње од го ва ра ју ће стра-
те ги је раз во ја на у ке за бу ду ће без бед но сне по тре бе.23) У раз во ју и 
ре а фир ми са њу на у ка од бра не нео п ход но је ге не ри са ти иде је, сти-
му ли са ти ана ли тич ки при ступ, под сти ца ти кри тич ко раз ми шља ње 
и во ди ти струч не рас пра ве о свим аспек ти ма  адап ти ра ња на но-
ве без бед но сне иза зо ве. Ова кав при ступ укљу чу је и обез бе ђи ва-
ње аде кват не на уч не ба зе ко ја тре ба да пру жи по др шку са вре ме-
ној бор би про тив но вих прет њи. По тре ба оства ри ва ња дво смер не 
ко му ни ка ци је из ме ђу раз ли чи тих еле ме на та на уч не за јед ни це и 
упра вљач ке струк ту ре ору жа них сна га, са свр хом по сти за ња ефи-
ка сног и на уч но за сно ва ног од го во ра на са вре ме не без бед но сне 
иза зо ве, на ме ће по тре бу пре ва зи ла же ња кру тих фор ми ко му ни ка-
ци ја из ме ђу но си ла ца функ ци ја упра вља ња без бед но сним пи та њи-
ма. По ли тич ке и стра те гиј ске про ме не ко је су се од и гра ле на кон 
пре стан ка хлад ног ра та дра ма тич но су из ме ни ле гло бал но без бед-
но сно окру же ње. Тра ди ци о нал ни иза зо ви ко ји су под ра зу ме ва ли 
так ми че ње су пер си ла су ума ње ни или у пот пу но сти не ста ли. Упр-
кос оче ки ва њи ма пре ста нак хлад ног ра та ни је учи нио свет без бед-
ни јим ме стом или лак шим за раз у ме ва ње. На и ме, уз чи ње ни цу да 
др жа ве кон ти ну и ра но на сто је да оства ре сво је гло бал не по ли тич ке 
или еко ном ске ци ље ве упо тре бом си ле, по ја вио се чи тав спек тар 
не тра ди ци о нал них аси ме трич них иза зо ва за без бед ност и ста бил-

23)  ScienceandSociety in theFaceof theNewSecurityThreats, edi ted by Mary Shar pe St. 
Ed mund’s  Col le ge, Uni ver sity of Cam brid ge, UK and Abim bo la Ag bo lu a je St. Ed mund’s 
Col le ge, Uni ver sity of Cam brid ge, UK, IOS Press, Am ster dam,2006.
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ност. Још увек ни је нај ја сни је ка ко др жа ве да нас ви де сво је без-
бед но сне ин те ре се у но вој гло бал ној ре ал но сти, али ја сно је да су 
нео п ход на ре-ева лу а ци ја пи та ња и фак то ра ко ји мо гу угро зи ти ста-
бил ност и без бед ност. 

Са вре ме ни аси ме трич ни иза зо ви ни су би ли при мар ни у на-
у ка ма од бра не ни ти су пред ста вља ли фо кус на уч них раз ма тра-
ња то ком и кра јем про шлог ве ка, док се да нас жи вот на сре ди на, 
еко но ми ја, тран сна ци о нал ни ор га ни зо ва ни кри ми нал, те ро ри зам, 
со ци јал на пи та ња ви ше стру ко из у ча ва ју са без бед но сног ста но ви-
шта. Ми ре ње ор то док сног и са вре ме ног при сту па на у ка ко је се ба-
ве од бра ном тре ба да про мо ви шу раз вој но вог те о рет ског по гле да 
на  гло ба ли за ци ју, али и при мењ љи вост на од го вор у бор би про тив 
са вре ме них без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и прет њи.

KatarinaStrbac,MiroslavMitrovic


INTERDISCIPLINARYAPPROACHTOTHESCIENCEOF
SECURITYANDDEFENSE

Summary
Amodernapproachtothescienciesofdefenceinvolves
monitoring,analysis,designandapplicationofknowled
gebroaderspectrumofscience.Scientificfields thatare
representedinthedemandofmultidisciplinaryofdefence
sciencehavewiderangeofsocialandhumanities,through
technical to themedical science.Why is it necessary to
have amultidisciplinary approach? Each participant in
theprocessofdefenceplanningintheimplementationof
thefunctionofappliedknowledgeinthiscomplexsocial
field,mustbe in the initialanalyticalbasis incorporates
notonlyattheexperientialaspect,butalsotogettothe
scientific viewpoint and projected the foreseeable future
intheareasthataffectthemodernapproachofscienceof
defence.Itcanbesaidthatthespecialinfluenceonthecre
ationofthemodernapproachtodefencescienceareglo
balizationwithitsderivatessucharegeopoliticaltrends,
internationalapproachtothesecurityanddefenceaswell
asexistenceofoutinstitutionalandnongovernmentthre
atsandtheirasymmetry.Thispaperpresentsapartofthe
complexfactorsthatcontributetotheinterdisciplinaryna
tureofcontemporarydefencescience.
Keywords:Defencescience,globalization,geopolitics,in
ternationalpolitics,asymmetricthreats
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