
УДК 355.357:316.32

Пре глед ни рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXVI) XIII, vol=41
Бр. 3 / 2014.
стр. 213-221.

- 213 -- 213 -

* По моћ ник ди рек то ра, Ге не рал ни Се кре та ри јат Ин тер по ла

АлександарАнатољевичГридчин*

Лион,Француска

ЗАДАЦИ ЦИВИЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
МИРОВНИХ СНАГА УН И ДРУГИХ 
МЕЂУНАРОДНИХ ПОЛИЦИЈСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА У УСЛОВИМА 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ТЕРОРИЗМА, 

ТРГОВИНЕ ЉУДИМА И ЕКСТРЕМНЕ 
МИГРАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА

Са же так
Урадуауторуказујенапроблемесакојимасеусавре
менојмеђународнојзаједницисуочавајумировнеснаге
УНаимеђународнеполицијскеорганизације.Наосно
вуанализерелевантнихдокуменатаиизвештајаме
ђународнихорганизацијазадуженихзаборбупротив
тероризма,трговинељудимаизбрињавањеизбеглица
долазиседоконкретнихзадатакаиизазовасакојима
ћесеовеорганизацијесуочитиубудућностиипрепо
рукезањиховолакшеиефикаснијеизвршавање.
Кључне речи: Међународне снаге УНа, тероризам,
трговина људима, екстремна миграција становни
штва.

Sа вре ме ну ме ђу на род ну си ту а ци ју ка рак те ри ше ра сту ћа сло же-
ност за да та ка ко ји сто је пред ме ђу на род ним сна га ма УН и дру-

ги ма по ли циј ским ор га ни за ци ја ма. За то по сто ји не ко ли ко раз ло га. 
Пр ви раз лог се кри је у про ши ре њу сфе ре ми ров них опе ра ци ја ко је 
пред ста вља ју од го вор свет ске за јед ни це на раз вој не ста бил но сти у 
раз ли чи тим де ло ви ма све та. У ве зи с тим тре ба под се ти ти да су од 
1948. го ди не Ује ди ње не на ци је ор га ни зо ва ле и оства ри ле 67 ми-
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ров них ми си ја, од ко јих 16 и да нас тра ју. У ве ћи ни њих уче ству ју 
не са мо вој не, већ и ци вил не по ли циј ске сна ге. 

У ми ров ним ми си ја ма ра ди 116 919 љу ди, укљу чу ју ћи и 13 
549 ци вил них по ли ца ја ца1). Са та квим по тен ци ја ли ма сво је ми ров-
не дје лат но сти и ко ри сте ћи раз не ме ха ни зме, ка кав су и ми ров не 
ми си је, Ује ди ње не На ци је ра де на „пре вен тив ној ди пло ма ти ји“, 
од но сно по ку ша ва ју да ре ше кон флик те и спо ро ве ме ђу су ко бље-
ним стра на ма. 

Као дру го, ми ров не ми си је и дру ге ме ђу на род не ор га ни за ци је 
све че шће пра те ак тив но сти, усмје ре не ка ре ша ва њу мно го број них 
за да та ка ве за них за ус по ста вља ње ми ра и ор га ни зо ва ње мир ног 
жи во та љу ди. Не ке та кве ак тив но сти, као што је нпр. по сма тра ње 
то ка из бо ра у Ав га ни ста ну 2004. го ди не, про гра ми раз ми ни ра ња у 
Мо зам би ку и обу ка са рад ни ка ци вил не по ли ци је на Ха и ти ју, оства-
ри ва ли су се у окви ру ми ров них опе ра ци ја УН. При то ме се по је-
ди ни аспек ти тих ак тив но сти на ста вља ју и по за вр шет ку ми ров не 
опе ра ци је. 

Дру ге вр сте ак тив но сти оства ри ва ле су се на мол бу вла да, нпр. 
у Кам бо џи, где и да нас функ ци о ни ше Оде ље ње УН за људ ска пра-
ва; у Гва те ма ли, у ко јој УН пру жа по моћ у ре а ли за ци ји ми ров ног 
спо ра зу ма, ути чу ћи та ко на прак тич но све аспек те жи во та у зе мљи. 
У том сми слу по себ но ин те ре со ва ње иза зи ва ми ров на ми си ја УН у 
Ли бе ри ји (UN MIL – UN Mis sion in Li be ria), где су УН у сеп тем бру 
2003. го ди не, у скла ду са ре зо лу ци јом 1509 Са ве та без бед но сти, 
отво ри ле оде ље ње за по моћ про це су ус по ста вља ња ми ра, као и за-
шти ту ху ма ни тар них ак тив но сти и људ ских пра ва. За да ци ми си је 
су та ко ђе и ре фор ми са ње си сте ма др жав не без бед но сти, укљу чу ју-
ћи и из бор и об у ча ва ње за по сле них у но вим по ли циј ским струк ту-
ра ма. Ова ми ров на ми си ја је ин те ре сант на због то га што у са став 
ми ров ног осо бља UN MIL, ко ји чи не 7 320 вој ни ка, 130 вој них по-
сма тра ча и 1 313 ци вил них по ли ца ја ца из 35 зе ма ља, ула зи и пр ви 
кон тин гент по ли ца ја ца из Ср би је.

Ва жно је ис та ћи да Ср би ју у ми ров ним опе ра ци ја ма УН укуп-
но пред ста вља 73 са рад ни ка, од ко јих 10 ра де у UN MIL – 6 ци вил-
них по ли цај ца и 4 вој на по сма тра ча. Та кво пред ста вља ње Ср би је 
у ми ров ном по кре ту УН оси гу ра ло јој је 70 ме сто у све ту по бро ју 
са рад ни ка у опе ра ци ја ма за обез бе ђи ва ње ми ра.2) 

1) www.un.org/en/pe a ce ke e ping/re so ur ces/sta ti stics/fac tshe et.shtml
2) www.un.org/pe a ce ke e ping/con tri bu tors/2012/july12_3.pdf
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Као тре ће, са вре ме на по ли тич ка си ту а ци ја у све ту зах те ва ак-
ти ви за ци ју на по ра у обла сти ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва и 
ре ша ва ње ни за про бле ма ко ји су се ску пи ли у овој обла сти. Не ки 
од тих про бле ма су: 

а) за шти та основ них људ ских пра ва и сло бо да. Низ ми ров них 
ми си ја УН укљу чу је и та ко зва ну „ком по нен ту људ ских пра ва“, ко-
ја је при сут на нпр. у Гру зи ји и Гва те ма ли. На Ха и ти ју ова ком по-
нен та део је за јед нич ке опе ра ци је УН и Ор га ни за ци је аме рич ких 
др жа ва (ОАС);

б) пру жа ње ван ред не по мо ћи у усло ви ма ху ма ни тар них ка та-
стро фа. У тим усло ви ма, ме ђу на род не ор га ни за ци је и ми си је УН 
обез бе ђу ју жр тва ма – нај че шће де ци, же на ма и стар ци ма – хра ну и 
ле ко ве, скло ни ште и ма те ри јал но-тех нич ку по др шку. 

Че твр то, по се бан зна чај у ре а ли за ци ји ми си ја ме ђу на род них 
по ли циј ских ор га ни за ци ја у по след ње вре ме има ју ак тив но сти у 
усло ви ма гло ба ли за ци је те ро ри зма. 

За раз ли ку од те ро ри зма анар хи ста, с ко јим се чо ве чан ство 
су сре ло пре не што ви ше од јед ног ве ка, са вре ме ни те ро ри зам, 
на ро чи то ње го ви фун да мен та ли стич ко-ре ли ги о зни об ли ци, пред-
ста вља ју по ја ву гло бал ну по сво јој струк ту ри, на чи ну де ло ва ња и 
опе ра ци ја ма. Ње го ви ци ље ви су ства ра ње ат мос фе ре стра ха и де-
мо ра ли за ци ја ста нов ни штва, на но ше ње ште те еко ном ском по тен-
ци ја лу др жа ве, сма ње ње по ве ре ња у ор га не и пред став ни ке струк-
ту ра др жав не вла сти. 

Гло ба ли за ци ја је је дан од фак то ра ко ји ка рак те ри шу ову по ја-
ву. Исто као што су гло ба ли за ци ји под врг ну те тр го ви на, фи нан си је 
и кул ту ра, та ко и те ро ри зам да нас пред ста вља гло бал ну прет њу.3) У 
по зна том до ку мен ту „Пи смо Аме ри ци“, ко је су те ро ри сти „Ал-ка-
и де“ об ја ви ли у но вем бру 2002, ка же се да је ак тив ност те ор га ни-
за ци је усме ре на на исла ми за ци ју Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, 
а ка да се по стиг не тај циљ, ор га ни за ци ја ће про ши ри ти сво је ак-
тив но сти на дру ге зе мље. 

Те ро ри зам у том кон тек сту пред ста вља и од брам бе ну так ти ку 
про тив не при ја те ља сли чих по кре та, и стра те ги ју на па да за по сти-
за ње тран си слам ске до ми на ци је у све ту. Та ко су, на при мер, ци-
ље ви на па да фун да мен та ли стич ког ислам ског по кре та „Џи хад“ 

3) Globalization,internationalintegrationandcooperationoncrimepreventionandsuppres
sion, Vi et Nam Po li ce, Ha noi, 2011, p. 7–8.
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по ли тич ка де мо кра ти ја, прин ци пи дру штве них сло бо да, ли бе ра ли-
стич ке иде је су сед них, не и слам ских зе ма ља. Фун да мен та ли стич ке 
ор га ни за ци је та кве ак тив но сти спро во де на Бал ка ну, у Ка шми ру, 
ју го-ис точ ној Ази ји и дру гим ре ги о ни ма. 

Гло бал ни ка рак тер но вог ислам ског те ро ри зма је ре ал ност, без 
об зи ра на од су ство те ри то ри јал не струк ту ри за ци је. На арап ском 
„Ал-ка и да“ зна чи „ба за“, на осно ву ко је се фор ми ра ју мре же те ро-
ри ста, ко је се он да ши ре по це лом све ту, де лу ју ћи у усло ви ма де-
цен тра ли зо ва ног ру ко вод ства. Ге о граф ски је та раз гра на та мре жа 
вир ту ел но гло бал на са од ре ђе ним еле мен ти ма ко ји функ ци о ни шу 
у Евро пи, се вер ној Аме ри ци, ју го-ис точ ној Ази ји и на Бли ском Ис-
то ку. 

Че сто се го во ри о то ме да су мно ги чла но ви „Ал-Ка и де“, ко ји 
су от кри ве ни у Евро пи или се вер ној Аме ри ци, укљу чу ју ћи те ро ри-
сте ко ји су уче ство ва ли у ор га ни за ци ји и из вр ше њу те ро ри стич ког 
чи на у САД 11. сеп тем бра 2001, мно го го ди на жи ве ли на За па ду. 
Има ли су удо бан жи вот, до би ли до бро обра зо ва ње, упо зна ли се са 
на пред ним тех но ло ги ја ма, и оста ли при то ме крај ње агре сив но на-
стро је ни пре ма зе мљи ко ја их је при ми ла на стал ни бо ра вак и обез-
бе ди ла им при ступ ци ви ли за циј ским те ко ви на ма. То је још јед на 
по твр да гло ба ли за ци је са вре ме ног те ро ри зма. 

По ку ша ји гло бал них те ро ри стич ких ор га ни за ци ја да до ђу у 
по сед оруж ја за ма сов но уни ште ње у тим усло ви ма пред ста вља ју 
ре ал ну прет њу це лом чо ве чан ству. Те жње те ро ри ста ка ре а ли за-
ци ји иде ја о гло бал ном упра вља њу по твр ђу ју нео п ход ност да чо-
ве чан ство при ме ни но ве ефи ка сне тех но ло ги је упра вља ња на ме-
ђу на род ном ни воу, што ће по мо ћи да се ис ко ри сти кон струк тив ни 
по тен ци јал по ли тич ког раз во ја у та ко зва ним „кон флик то ге ним“ 
ре ги о ни ма. 

Кон флик ти, пре све га ору жа ни, пред ста вља ју прет њу не са мо 
за по је дин ца, ње го ва основ на пра ва и сло бо де, већ и за дру штво 
у це ли ни. Да нас је из у зет но ва жно при пре ми ти, обра зло жи ти и 
при ме ни ти ефи ка сне на чи не пре вен ци је и ре ша ва ња кон фли ка та, 
одр жа ва ња и од бра не ми ра. Тра же ње та квих на чи на са мо по се-
би пред ста вља из у зет но сло жен за да так са еле мен ти ма по ли тич ког 
ри зи ка. Ка ко по ка зу је прак са, функ ци је „ми ро тво ра ца“ мо гу не-
за ко ни то узур пи ра ти гру пе др жа ва или по је ди нач не др жа ве, ко је 
објек тив но у та квим слу ча је ви ма игра ју уло гу „свјет ског жан дар-
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ма“, што је у су прот но сти са нор ма ма ме ђу на род ног пра ва и са мо 
по се би пред ста вља опа сност за ме ђу на род ну за јед ни цу. 

Исто вре ме но по сто је ме ђу на род не струк ту ре и ин сти ту ци је 
спе ци ја ли зо ва не за ре ша ва ње та квих про бле ма. То су Ује ди ње-
не на ци је, Ме ђу на род на ор га ни за ци ја кри ми на ли стич ке по ли ци-
је ИН ТЕР ПОЛ, Ор га ни за ци ја за без бед ност и са рад њу у Евро пи, 
Цен тар за ан ти те ро ри зам Уни ја Не за ви сних Др жа ва и низ дру гих. 
У скла ду са осни вач ким до ку мен ти ма ових ор га ни за ци ја, њи хов 
глав ни за да так је ус по ста вља ње ме ђу на род ног ми ра и без бед но-
сти. Њи хо ве функ ци је су сто га: усва ја ње ефи ка сних за јед нич ких 
ме ра за спре ча ва ње прет њи ми ру; спре ча ва ња те ро ри стич ких чи-
но ва и дру гих об ли ка на ру ша ва ња ми ра; по ма га ње ре ша ва ња кон-
фли ка та мир ним сред стви ма и у скла ду са прин ци пи ма ме ђу на род-
ног пра во су ђа - ме ђу на род них спо ро ва и си ту а ци ја ко је би мо гле 
узро ко ва ти де ста би ли за ци ју ми ра. 

Из у зет но ва жну уло гу у бор би про тив гло ба ли за ци је те ро ри-
зма игра Ме ђу на род на ор га ни за ци ја кри ми на ли стич ке по ли ци је 
ИН ТЕР ПОЛ, ко ја да нас има 190 др жа ва-чла ни ца. У го ди шњем из-
ве шта ју ИН ТЕР ПО Ла ка же се да ова ор га ни за ци ја упра во пи та њи-
ма одр жа ва ња дру штве не без бед но сти и бор бе про тив те ро ри зма 
по све ћу је по себ ну па жњу.4) Ре зул тат те ак тив но сти је и спе ци јал на 
ба за по да та ка у ко ју су уне се ни по да ци о по је ди нач ним ли ци ма 
осум њи че ним за уче ство ва ње у те ро ри стич ким ак тив но сти ма, али 
и ин фор ма ци је о ор га ни за ци ја ма и по кре ти ма ко ји по др жа ва ју те-
ро ри зам. 

Као пе то, по се бан зна чај у ре а ли за ци ји ми си ја ме ђу на род них 
по ли циј ских ор га ни за ци ја има ју и ак тив но сти у бор би про тив тр-
го ви не љу ди ма. Тр го ви на љу ди ма, „тра фи кинг“, пред ста вља ме ђу-
на род ну ор га ни зо ва ну кри ми нал ну по ја ву, ко ја има озбиљ не по сле-
ди це по без бед ност, до бро бит и по што ва ње пра ва жр та ва. По по да-
ци ма об ја вље ним у из ве шта ју ор га ни за ци је “Hu man Smug gling and 
Traf fic king Cen ter” сва ке го ди не жр тва ма швер ца „ро бљем“ по ста-
не од 600 до 800 хи ља да љу ди, углав ном же на и де це5).

На стра те шком ни воу, чим ор га ни зо ва на тр го ви на љу ди ма за-
у зме ста би лан по ло жај у др жа ви, она се бр зо раз ви ја и по чи ње да 
де ста би ли зу је по сто је ће ста ње ства ри. По тен ци јал но то мо же про-

4) INTERPOLAnnualReport2011, Lyon, IC PO IN TER POL, 2012, p.14.
5) FactSheet:DistinctionsbetweenHumanSmugglingandhumantrafficking. – Hu man Smug-

gling and traf fic king Cen ter, April 2004, str. 1.
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у зро ко ва ти су ро ве ра то ве из ме ђу кри ми нал них гру па, јер тр гов ци 
љу ди ма иза зи ва ју ло кал не кри ми нал не еле мен те у бор би за кон-
тро лу над том про фи та бил ном вр стом ис ко ри шта ва ња љу ди. Тр-
го ви на љу ди ма као ор га ни зо ва ни кри ми нал не на ста је у пот пу ној 
изо ла ци ји. Већ оформ ље не мре же тр го ва ца љу ди ма се бр зо ди фе-
рен ци ра ју и раз ви ја ју уза јам но ко ри сне ве зе са по сто је ћим ор га ни-
зо ва ним кри ми нал ним гру па ма ко је де лу ју у дру гим сфе ра ма, као 
што су не ле гал на тр го ви на нар ко ти ци ма и оруж јем. 

Сте пен озбиљ но сти опа сно сти ко ју пред ста вља тр го ви на љу-
ди ма зах те ва брз, од лу чан и про фе си о на лан од го вор у ви ду бор бе 
по ли циј ских и суд ских ор га на про тив те по ја ве на др жав ном и ме-
ђу на род ном ни воу. Та ко је, на при мер, у Фе де рал ној по ли ци ји Бел-
ги је, у окви ру Ди рек то ра та за бор бу про тив зло чи на про тив лич-
но сти (Di rec to ra te for the fight aga inst cri mes aga inst per sons – DJP), 
по ред оде ље ња за бор бу про тив нар ко ти ка, те ро ри зма, оформ ље на 
и је ди ни ца за пи та ња не ле гал не тр го ви не љу ди ма.6) Сфе ру де ло-
ва ња са рад ни ка ове је ди ни це пред ста вља бор ба про тив свих об-
ли ка тр го ви не љу ди ма (тр го ви на ра ди еко ном ског или сек су ал ног 
ис ко ри шћа ва ња, „сек су ал ни ту ри зам“ чи је жр тве су ма ло лет ни ци, 
де чи ја пор но гра фи ја и иле гал на тр го ви на ор га ни ма).

У бор би про тив овог фе но ме на оде ље ње те сно са ра ђу је са дру-
гим фе де рал ним ор га ни ма, на ро чи то са Фе де рал ном ми гра ци о ном 
слу жбом, Со ци јал ном ин спек ци јом, Со ци јал но-прав ном ин спек-
ци јом, Де парт ма ном прав де и Ми ни стар ством ино стра них по сло-
ва. Осим то га, оде ље ње са ра ђу је и са ор га ни за ци ја ма ко је ни су дио 
струк ту ре по ли циј ских и суд ских ор га на, као што су нпр. Цен тар 
за рав но прав ност, цен три за по моћ жр тва ма тр го ви не љу ди ма, Ме-
ђу на род на ор га ни за ци ја за ми гра ци је и дру ги ма. 

Про бле ма ти ком тр го ви не љу ди ма ба ве се и дру ге ме ђу на род не 
по ли циј ске ор га ни за ци је. Та ко је, нпр. Европ ска по ли циј ска асо-
ци ја ци ја (EPA) у свом ча со пи су об ја ви ла ма те ри јал чи ји је аутор 
ру ко во ди лац је ди ни це Фе де рал не по ли ци је Бел ги је за бор бу про-
тив пре ва ра А. Бу кар, у ко јем се го во ри о нај но ви јим до стиг ну ћи-
ма у обла сти ко ри шће ња би о ме триј ских за штит них па ра ме та ра у 
при пре ми до ку ме на та за бор бу про тив ко ри шће ња фал си фи ка та у 
иле гал ној ми гра ци ји и тр го ви ни љу ди ма.7)

6) AnexplorationoftheBelgianFederalPolice, Brus sels, 2004, str. 13.
7) Biometry:anewtoolforpoliceman. Jo ur nal of the Euro pean Po li ce As so ci a tion, Brus sels, 

2004, p. 8-9.
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По себ ну уло гу у ор га ни зо ва њу ме ђу на род не са рад ње по ли циј-
ских и суд ских ор га на у бор би про тив тр го ви не љу ди ма има Ме ђу-
на род на ор га ни за ци ја кри ми на ли стич ке по ли ци је ИН ТЕР ПОЛ. На 
ини ци ја ти ву ове ор га ни за ци је ство ре на је и успе шно функ ци о ни-
ше рад на гру па за бор бу про тив тр го ви не љу ди ма ра ди сек су ал ног 
ис ко ри шћа ва ња. Гру па је при пре ми ла упут ство за бор бу про тив 
ове кри ми нал не де лат но сти, ко је је пре ве де но на не ко ли ко је зи ка. 

Као ше сто, по се бан зна чај у ре а ли за ци ји ми си ја ме ђу на род них 
по ли циј ских сна га има ју и ак тив но сти у усло ви ма екс трем не ми-
гра ци је ста нов ни штва.

Раз лог за ово кри је се у чи ње ни ци да је про блем из бе гли ца и 
при нуд но ра се ље них осо ба је дан од нај сло же ни јих гло бал них про-
бле ма са вре ме ног до ба. Упра во због то га УН ор га ни зу је ве ли ки 
број ди ску си ја по све ће них ре ша ва њу тог про бле ма, из да је зна ча јан 
број бро шу ра, књи га и ча со пи са (на ро чи то ча со пис „Из бе гли це“), 
и на тај на чин на ста вља да тра жи нај е фек тив ни ји на чин по мо ћи 
тим ка те го ри ја ма ста нов ни штва. 

Од тре нут ка осни ва ња, УН стал но ра ди на за шти ти из бе гли ца 
у це лом све ту. Го ди не 1951, ка да је осно ва на Кан це ла ри ја Ви со ког 
ко ме са ра УН за из бе гли це, под њен ман дат је пот па да ло око ми ли-
он из бе гли ца. Да нас тај број из но си 32,9 ми ли о на. Ово ме тре ба до-
да ти и 4,3 ми ли о на из бе гли ца ко је се на ла зе под кон тро лом Ху ма-
ни тар не ми си је УН за па ле стин ске из бе гли це на Бли ском Ис то ку. 
Те 1951. го ди не ве ћи на из бе гли ца би ли су Евро пља ни. Да нас нај-
ве ћи део до ла зи из Ази је (15,0 ми ли о на) и Афри ке (9,8 ми ли о на). 
Раз вој до га ђа ја по след њих го ди на по ка зу је да кре та ња из бе гли ца 
има ју ка рак тер ма сов ног од ли ва ста нов ни штва, ви ше не го ин ди-
ви ду ал ног. Осам де сет про це на та из бе гли ца у са вре ме ном све ту су 
же не и де ца8). 

Осим то га, и раз ло зи ма сов них од ли ва ста нов ни штва су по ста-
ли мно го ра зно вр сни ји, укљу чу ју ћи и при род не и еко ло шке ка та-
стро фе и крај ње си ро ма штво. Ре зул тат то га је чи ње ни ца да мно ге 
да на шње из бе гли це не од го ва ра ју ста ту су из бе гли це по Кон вен-
ци ји ко ја де фи ни ше из бе глич ки ста тус. Кон вен ци ја се од но си на 
жр тве про го на по ра сним, ре ли ги о зним, на ци о нал ним мо ти ви ма, 
при па да њу од ре ђе ној дру штве ној гру пи или по ли тич кој оп ци ји.9)

8) www.un.org/ru/hu ma ni ta rian/as si stan ce/re fu ge es.shtml 
9) Ко ло сов, Ю. М, Ко тля ров, И. И. Международноегуманитарноеправовдокументах, 

Мо сква, 1996, стр. 101–122.
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УН и дру ге ме ђу на род не ор га ни за ци је су та ко ђе ве о ма за бри-
ну те по ве ћа њем бро ја при нуд но ра се ље них осо ба то ком по сљед-
њих го ди на. „При нуд но ра се ље ним осо ба ма се сма тра ју они љу ди 
ко ји су би ли при ну ђе ни да на пу сте сво је до мо ве, али су оста ли на 
те ри то ри ји сво је зе мље“10). По што не на пу шта ју те ри то ри ју сво је 
зе мље, они ни су укљу че ни у да на шњи си стем за шти те из бе гли-
ца. Ве ћи на при нуд но ра се ље них осо ба до ла зе из зе ма ља у раз во ју. 
У не ким зе мља ма број при нуд но ра се ље них ли ца пре ла зи 10% од 
укуп ног бро ја ста нов ни штва. 

По сто је ре ги о ни у ко ји ма је про блем екс трем не ми гра ци је по-
стао „хро ни чан“. Је дан од та квих ре ги о на је Па ле сти на. Пру жа ње 
по мо ћи па ле стин ским из бе гли ца ма од 1949. го ди не во ди Бли ско и-
сточ на аген ци ја УН за по моћ па ле стин ским из бе гли ца ма и ор га ни-
за ци ју ра до ва. Да нас ова аген ци ја пру жа основ не услу ге у обла сти 
здрав ства, обра зо ва ња, ван ред не по мо ћи и со ци јал не по мо ћи за ви-
ше од три ми ли о на ре ги стро ва них па ле стин ских из бе гли ца. 

У дру гим ре ги о ни ма, као што су нпр. Јер ме ни ја, Азер беј џан, 
или Мон го ли ја, про блем из бе гли ца и при нуд но ра се ље них осо ба 
еска ли рао је ре ла тив но ско ро. Ипак, у свим слу ча је ви ма нео п ход-
ност ре ша ва ња про бле ма екс трем не ми гра ци је је дан је од нај ва-
жни јих раз ло га за рад на по ве ћа њу ефек тив но сти ра да ци вил не по-
ли ци је УН и дру гих ме ђу на род них по ли циј ских ор га ни за ци ја, као 
на при мер по ли циј ских де ло ва Ор га ни за ци је за без бед ност и са-
рад њу у Евро пи, по ли циј ских ком по не на та ми си је Европ ске Уни је 
и дру гих. 

У глав ном, мо же мо за кљу чи ти да је са вре ме на ме ђу на род на 
си ту а ци ја зах те ва по ве ћа ње ефи ка сно сти ра да ци вил не по ли ци је 
ми ров них сна га УН и дру гих ме ђу на род них ор га ни за ци ја у усло-
ви ма гло ба ли за ци је те ро ри зма, тр го ви не љу ди ма и екс трем не ми-
гра ци је ста нов ни штва.
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Re su me
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