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ПРИРОДАПОЛИТИЧКОГРЕЖИМА
КАОФАКТОРРИЗИКА

ОДИЗБИЈАЊАГРАЂАНСКОГРАТА
Сажетак

Грађанскиратовипредстављајудогађајекојиизазива
ју значајнепоследицеподржавуначијој територији
сеодвијају.Бројнасунаучнаистраживањаграђанских
ратовакаосоциополитичкепојаве,алиикаофеноме
накојиможенастатиуследразличитихфакторауну
тародређенедржаве.Циљовогчланкаједаприкаже
кључнеакадемскедебатеиправцепромишљањаопо
везаности између могућности избијања грађанских
ратова и типа политичког режима. Највећи број ис
траживачкихстудијауказуједаусловикојипостојеу
прелазнимоблицимаполитичкихрежима,такозваним
полудемократијама,имајунајвећиконфликтнипотен
цијал.Међутим,уанализусеморајуукључитииброј
нидругифакторипопут,транзицијевласти,изборног
система,институција,ипостојећихекономскихисо
цијалнихусловаудржави.Поредовога,настојалисмо
даприкажемои основне дилеме које се тичуизбора
адекватног инструмента за мерење типа политичког
режима, као критичног фактора који може одредити
резултатеистраживања.
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Кључнеречи:грађанскират,политичкирежим,демо
кратија,аутократија,анократија,PolityIV.

Gрађанскиратовипредстављајудогађајекојиизазивају значај
непоследицеподржавуначијојсетериторијиодвијају.Осим

људскихжртава,колонаизбеглицаиинтернорасељенихлица,уну
трашњиоружанисукобиимајудугорочнештетнеефектепоеко
номски систем, политичку стабилност земље, као и друштвени
поредак.Великибројистраживача,уодређенојмери је сагласан
сапретпоставкомдаграђанскиратовиимајууглавномнегативне
последице,иакоонемогувариратиповрстииинтензитету.Стога
је значајанистраживачкинапорусмеренкаидентификовањупо
кретачкихснагаудруштву,којемогудопринетиескалацијинаси
љауотворениоружанисукоб.

Некаодосновнихобјашњењанастанкаграђанскихратовафо
кусирајусенаснагудржавеинемогућностцентралнихвластида
ефикасно спроводе контролу на унутрашњемнивоу.1)Услед рас
прострањеностисавременихграђанскихратоваунајмањеразви
јенимделовимасвета,истраживачисукаоглавнечиниоцеунутар
државног оружаног насиља означили разне видове сиромаштва.
Постојеисхватањакојанаглашавајуиндивидуалистичкуеконом
скурационалност,гдекључниузрократалежиускупуподстицаја
којисмањујутрошковесукоба.2)Истраживачитакођеистичузначај
друштвенихнеједнакости,односноначиннакојимогудопринети
ескалацијинасиљаудруштвуиукрајњемдовестидограђанског
рата.3)

Значајанкорпусакадемскеграђепосвећенјепроблемупове
заностиполитичкихрежимаиризикаодизбијањаграђанскихра
това.Основнепретпоставкеококојихсусеразвијаледебатемогу
битипредстављененаследећиначин:

1) James Fearon, David Laitin, “Ethnicity, insurgency, and civil war“, American Political
ScienceReview,CambridgeUniversityPress,Cambridge,Vol.97,No.1,2003,pp.7590.

2) PaulCollier,AnkeHoeffler,“Greedandgrievanceincivilwar“,Oxfordeconomicpapers,
OxfordUniversityPress,Oxford,Vol. 56,No. 4, 2004, pp. 563595.; PaulCollier,Anke
Hoeffler,“Oneconomiccausesofcivilwar“,Oxfordeconomicpapers,OxfordUniversity
Press,Oxford,Vol.50,No.4,1998,pp.563573.

3) FrancesStewart,HorizontalInequalities:ANeglectedDimensionofDevelopment,Working
PaperNo81,QueenElizabethHouse,Oxford,2002;FrancesStewart,HorizontalInequali
tiesandConflict,PalgraveMacmillan,NewYork,2008.
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 природаполитичкогрежимаповезанајесаризикомодиз
бијањаграђанскихратова

 удемократскимдржавамапостојинижиризикодизбија
њаграђанскограта

 аутократијеимајуподједнаконизакниворизикаодизби
јањаграђанскогратакаоидемократије

 анократије4) су режими који имају највећи конфликтни
потенцијал

 транзицијатиповаполитичкихрежимајечинилацизбија
њаграђанскихратова

 природа изборног системаможе бити узрок грађанских
ратова.

Грађанскиратовипредстављајуједаноднајекстремнијихоб
ликадруштвенихсукоба.Уобичајеноседефинишукао„оружана
борбаунутарграницапризнатогсувереногентитетаизмеђустра
накојеподлежузаједничкојвластиупочеткунепријатељстава“.5) 
Циљоружанегрупе,односнопобуњеника,јестесменарежимаили
сецесија,односностварањеноведржаве.6)Поредоспоравањазва
ничневласти,другикритеријумкојибитребалодабудеиспуњен
јесте захтевдасукоббудеодређеногинтензитета.Уобичајеносе
узимаграницаоднајмање1000жртавакаорезултатборбенихдеј
става,мадапостојезначајневаријацијеузависностиодбазепода
такаоружанихсукобакојасекористиуистраживању.7)

Политичкирежимпредстављаодносцентралневластипрема
већинистановништваодређенедржаве,илискупправилаиприн
ципанакојимасезасниваначинвладавинецентралнихвласти.Ти
чесемодалитетаувршењувласти,уорганизацијирадаиподели

4) Улитературисезаовакавтипполитичкогрежимакористисинонимноодређењепопут
полудемократије(semi-democracy),алијетерминанократија(anocracy)чешћи.

5) StathisKalyvas,TheLogicofViolenceinCivilWar,CambridgeUniversityPress,Cambridge,
2006,p.17.

6) Nils PetterGleditsch, PeterWallensteen,MikaelEriksson,Margareta Sollenberg,Havard
Strand, “Armed conflict 19462001:Anewdataset“ ,Journal ofPeaceResearch, SAGE
Publications,ThousandOaks,Vol.39,No.5,2002,p.619.

7) ЈеднаоднајкоришћенијхбазаподатакајеКорелатирата(TheCorrelatesofWar),пре-
макојојграђанскиратморадаузрокујенајмање1000жртаванабојномпољутоком
сукоба (David Singer,Melvin Small,Correlates ofWar Project: International andCivil
WarData,1816–1992.,TheUniversityofMichigan,AnnArbor,1994,p.19).ПројекатИн-
ститутазаистраживањесукобаприУниверзитетуУпсала,(UCDP/PRIOArmedConflict
Dataset),имаграницуод25жртавагодишњепонекомпатабилностистранаусукобу
(NilsPetterGleditsch,PeterWallensteen,MikaelEriksson,MargaretaSollenberg,Havard
Strand, “Armed conflict 19462001:A new dataset“, op.cit, p. 615). Фирон и Лаитин
(Fearon&Laitin)предлажуграницуод100жртавагодишњеутокомтрајањасукоба
(JamesFearon,DavidLaitin,“Ethnicity,insurgency,andcivilwar“,нав.дело,p.76).
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функцијавласти.Политичкирежимсезасниванаразличитимод
говориманапитања:„какосуизабранииорганизованиорганивла
сти“,“каквефункцијеониврше“;„далипостојеикаквесугранице
властитихоргана“.8)

Улитературисекаодванајчешћатипаполитичкогрежи
маистичу демократије и аутократије.Демократијуможемо
одредитикао„онуврступолитичкогрежимаукомеинсти
туционалнаправилатакмичења(компетиције)измеђуканди
датазаовлашћене јавнеполитичкефункцијечинионекоји
владајуодговорнимиодговарајућимрасподелиполитичких
преференција (избору) међу свим компетентним грађани
ма“.9) Удемократскимполитичкимрежимима,властодршци
суодговорниграђанимазасвојепоступке.10)

РобертДал(RobertDahl)јепонудиолистуоногаштоонзове
“процедуралниминимални”условикојиморајупостојатикакоби
смонекирежимозначиликаодемократија:

 контролаполитичкиходлукавладејеуставноправоиза
бранихзваничника

 изабранизваничницисубиранинаповременимиправед
нимизбориманакојимајепринударелативнореткапоја
ва

 свепунолетнеособеимајуправогласанаизборима
 свепунолетнеособеимајуправудабудубиране
 грађаниимајуправослободногизражавањабезстрахаод
казне

 грађани имају праву да траже алтернативне изворе ин
формисања

 грађаниимајуправодаформирајурелативнонезависна
удружењаилиорганизације,укључујућиинезависнепо
литичкепартијеиинтереснегрупе.11)

8) JeanWilliam Lapiere, Le Pouvoir politique, према Јован Ђорђевић, Политички
систем:Прилогнауциочовекуисамоуправљању,Савременаадминистрација,Београд,
1977,стр.50.

9) HerbertKitscelt,2000,“LinkagesBetweenCitizensandPoliticiansinDemocraticPolities”
премаVukašinPavlović, „Parlamentarizam idemokratija“,у зборнику:Dileme i izazovi
parlamentarizma, (приредили: Vukašin Pavlović, Slaviša Orlović), Konrad Adenauer
Stiftung,Fakultetpolitičkihnauka,Beograd,2007,str.82.

10) Philippe Schmitter, Terry Lynn Karl, «What democracy is... and is not», Journal of
democracy,JohnHopkinsUniversityPress,Baltimore,Vol.2,No.3,1991,p.76.

11) RobertDahl,DilemmasofPluralistDemocracy,YaleUniversityPress,NewHaven,1982,p.
11.
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Концептдемократијесастојисеиздвакључнаатрибута:оспо
равањаипартиципације,резимирајуМункиВеркуилен(Munck&
Verkuilen).Оспоравањеунајширемсмислуодликујеправонасло
бодуговораиправонаформирањеполитичкихстранака.Парти
ципацијукарактеришеправонаглас,феризборнипроцес,приступ
политичких партија јавнимфинансијама и, на крају, обимправа
гласа.12)

Према највећем броју база података које индексирају типо
ве политичког режима, поред демократских, постоје и аутократ
скитиповиполитичкихрежима.БарбараГедес(BarbaraGeddes),
правидистинкцијуизмеђутритипаауторитарнихрежима:лични
(персонални),војниипартијскиауторитарнитипрежима.Овапо
деланачињенајеузависностиодтогакодоминирадржавнимапа
ратом(индивидуа,војниврхилипартија).13)Академсказаједница
ниједошладоконсензусаувезисадефинисањемегзактнихпока
затеља„аутократичности“одређенедржаве/ентитета.Највећиброј
истраживања односи се на испитивање понашања ауторитарних
режимауоквирусистемамеђународниходноса,даклеизмеђудр
жава,анеунутарњихсамих.

Циљовогчланка,узимајућинаведеноуобзир, јестедапри
кажекључнеакадемскедебатеувезисакорелацијомизмеђумо
гућностиизбијањаграђанскихратоваитипаполитичкогрежима.
Природа ове веземоже значајно да варира у зависности од тога
далиговоримооизбијању,трајањукаоиинтензитетуграђанског
рата.Међутим,овавезаниједиректнаипосредована јебројним
факторима.Стога јеизазовразуметиначиннакојисуразличити
чиниоциповезанииудругачијимусловимамогупроизвестираз
личитеефекте.

12) GerardoMunck, Jay Verkuilen, “Conceptualizing and measuring democracy: Evaluating
alternativeindices”,Comparativepoliticalstudies,SAGEPublications,ThousandOaks,Vol.
35,No.1,2002,p.24.

13) BarbaraGeddes,“AuthoritarianBreakdown:EmpiricalTestofaGameTheoreticArgument”,
Paperpresentedat the95thAnnualMeetingof theAmericanPoliticalScienceAssociation,
Atlanta,GA,September2–5,1999.
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1.ТЕОРИЈАДЕМОКРАТСКОГМИРА
КАОТЕОРИЈСКИОСНОВ

ЗААНАЛИЗУГРАЂАНСКИХРАТОВА

Теоријскауопштавањаодемократскоммируидемократијама
каополитичкимрежимимакоји(готово)никадамеђусобнонера
тују14),мотивисаласуистраживачеоружанихсукобадасепитајуо
улозиполитичкогрежимаугенерисањунасилногунутардржавног
конфликта.Академскадискусијаразвиласеокопитањадалису
демократијегенералномањенасилниполитичкирежимиидали
имајуимањиризикодизбијањаграђанскихратова.

Иако јепозната јошувремекласичнихлибералнихтеорети
чара, теорија демократског мира у оквиру савремене теорије о
међународнимодносимаетаблиранајеунаучномдискурсупочет
комосамдесетихгодинаXXвека.МајклДојл(MichaelDoyle),јеу
чланкуиз1983.године,идентификоваотзв.“сепаратнимир”који
сејављауодносимаизмеђудемократскихдржава.15)Демократија
сепосматракаосистеммирногрешавањасукоба,поштосепро
блемсупротстављенихинтересаразличитихгрупарешавагласа
њемиконсензусом.Претпостављаседаћедемократијесвојепона
шањенаспољашњемплану,атојемирољубиводноспремадругим
државамакојесусличне,пресликатиинаунутардржавниниво,те
дасусамимтимдемократијемањеподложнеризикуодизбијања
грађанскихсукобанегонедемократскирежими.16)

Уиспитивањуграђанскихратова,односноузрокањиховогиз
бијања,адекватнијебибилобавитисемонадичкимпоставкамате
ориједемократскогмира.Утемељивачеммонадичкеваријантетео
риједемократскогмирасматрасеРудолфРамел(RudolphRummel).
Премањеговомвиђењу,„демократскедржавећеређебитипред

14) Michael Doyle, “Liberalism and World Politics“, American Political Science Review, 
CambridgeUniversityPress,Cambridge,Vol.80,No.4,1986,pp.11511161;ZeevMaoz,
NasrinAbdolali,“Regimetypesandinternationalconflict,18161976”,JournalofConflict
Resolution, SAGE Publications, Thousand Oaks, Vol. 33, No. 1, 1989, pp. 335; Stuart
Bremer, „Dangerous dyads: Conditions affecting the likelihood of interstate war, 1816
1965“,JournalofConflictResolution,SAGEPublications,ThousandOaks,Vol.36,No.2,
1992,pp.309341.

15) MichaelDoyle,„Kant, liberal legacies,andforeignaffairs“,Philosophy&PublicAffairs,
Wiley,Hoboken,Vol.12,No.3,1983,pp.205235.

16) MatthewKrain,MarissaEdsonMyers,„Democracyandcivilwar:Anoteonthedemocratic
peaceproposition“,InternationalInteractions,TaylorandFrancesGroup,Abingdon,Vol.23,
No.1,1997,p.111.
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мет сукоба, било унутрашњих, било спољашњих“.17)Монадички
демократскимиримплицираинхерентнумирољубивостдржавеса
демократскимтипомполитичкогрежима.

Начиномфункционисањадемократскихинституцијатакођесе
објашњаватезаодемократскоммиру.АцемоглуиРобинсон(Ace
moglu&Robinson)примећујудаграђаниунедемократскимрежи
мимаготоводанемајуникаквазаконскаовлашћења.Ипак,поједи
негрупемогууживатиизвеснустварнумоћкојаимпонекадомогу
ћавадаоствареполитичкеповластицеоделита,аликраткорочно.
Грађанимогутражитидаоноштојесадастварнамоћпрерастеу
законскаовлашћењакакобиосигуралисвојупозицијудугорочно.
Ови захтевимогу битипраћенипретњомреволуцијоми сменом
власти–даклеграђанскимратом.Елитенемогудасеобавежуна
оваквеуступкедугорочноуправозбогстварногвршењамоћичији
сеносиоцичестомењају.18)Демократскеинституцијемогупослу
житикаомеханизампревазилажењаовогпроблема,односноути
цатинанижувероватноћуизбијањасукоба.19)

Уколикопојединциилигрупеперципирајудасуимускраћена
политичкаилиекономскаправазакојасматрајудаимприпадају,
могутасвојаправапотраживатинаслиниморганизовањемпротив
државе. Ненасилни механизми испољавања незадовољства, који
постоје у демократски устројеним државама, смањиће ризик од
избијањаграђанскогсукоба.20)Такође,сматраседаудемократски
устројенимдржавамапостојимањеполитичкогнезадовољства21),
собзиромдасуовирежимимањерепресивни,отворенијиитоле
рантнији.

Оваразматрањаговореуприлогтомедасупотпунедомокра
тије,режимисанајмањеконфликтногпотенцијала.Идемократи
јеинедемократскирежимикористеоружанеснагекакобисесу
протставилинелегитимнојоружанојопозицији,алиаутократијама
јенарасполагањузнатновећиопсегрепресивниховлашћењабез

17) RudolfRummel,UnderstandingConflict andWar, Volume 4:War, Power, Peace.SAGE
Publications,BeverlyHills,1979,p.28.

18) Daron Acemoglu, James Robinson, Economic Origins of Dictatorship and Democracy,
CambridgeUniversityPress,NewYork,2006,p.2425.

19) JamesFearon, “Rationalist explanations forwar“, InternationalOrganization,Cambridge
UniversityPress,Cambridge,Vol.49,No.3,1995,pp.379–414.

20) Håvard Hegre, “Democracy and armed conflict”, Journal of Peace Research, SAGE
Publications,ThousandOaks,Vol.51,No.2,2014,p.163.

21) JamesFearon,DavidLaitin,“Ethnicity,insurgency,andcivilwar“,нав.дело,p.79.
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опасностиодгубиткалегитимитета.22)Аутократскирежимимогу
насумичнодапримењујунасиљепремаширојпопулацијикакоби
ућуткали утицајне појединце.23) Такви режими могу применити
стратегијупоткупљивањаопозицијенудећијојминистарскаместа
илиизворефинансирања.24)Репресијасевршииприликомсамог
формирањаорганизованеопозицијетакодаонанинедођедоста
дијумаоружанепобуне.25)Стогасурежимикојиимајуодликеиде
мократскихиаутократскихрежима,режимиукојимапостојинај
већиризикодизбијањаотвореногоружаногнасиља.Удржавама
сатаквимрежимом,применарепресивнихсредставајеограниче
на,поштојеуодређенојмеридозвољеноорганизовањеопозиције
ииспољавањенезадовољства.

Докудемократскимдржавамаинституцијеомогућавајукан
дидатима да партиципирају у политичком животу на ненасилан
начин,ауаутократијамасуизложениснажнојрепресији,уобича
јенјеставдаанократијамафалиоба,збогчегасупроглашенеза
режименајвећегконфликтногпотенцијала.Оноштојекључноза
ове„хибриднережиме“26)јењихованеконзистентност:комбинаци
јарепресије–недовољноефективнедаугушиопозицијуиодре
ђенеполитичкеотворености–недовољнедазадовољиопозицију
–стварамогућностзаизбијањеграђанскограта.

2.КОРЕЛАЦИЈАИЗМЕЂУТИПА
ПОЛИТИЧКОГРЕЖИМА

ИРИЗИКАОДИЗБИЈАЊАГРАЂАНСКОГРАТА

Кадаговоримоовезиполитичкогрежимаивероватноћеизби
јањаграђанскограта,резултативећегбројастудијауказујудапо
стојиобразацкојиназивајуинверзна„U“крива(invertedUcurve).
Анократијеуовиманализамапредстављајутипполитичкогрежи

22) HåvardHegre,„Democracyandarmedconflict“,нав.дело,p.164.
23) ChristianDavenport,DavidArmstrong,„Democracyandtheviolationofhumanrights:A

statisticalanalysis from1976 to1996“,AmericanJournalofPoliticalScience,Blackwell
Publishing,MaldenMA,Vol.48,No.3,2004,pp.538554.

24) HanneFjelde,IndraDeSoysa,„Coercion,Cooptation,orCooperation?StateCapacityand
theRiskofCivilWar, 1961—2004“,ConflictManagementandPeaceScience,Taylor&
Francis,Philadelphia,Vol.26,No.1,2009,pp.525.

25) HåvardHegre,„Democracyandarmedconflict“,нав.дело,p.163.
26) Henrikas Bartusevicius, SvendErik Skaaning, “Revisiting the democratic civil peace

hypothesis: Electoral democracy and civil conflict“, paper presented at 56th Annual
ConventionoftheInternationalStudiesAssociation,NewOrleans,February,1821,2015,p.
2.
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масанајвишеконфликтногпотенцијала,доксупотпунедемокра
тијеипотпунеаутократијеполитичкирежимиукојимајеризикод
избијањаграђанскогратанајмањи.27) 

Нетумачесвиауториједнозначнотрендинверзнекриве.Тако,
например,ФирониЛаитиннеинтерпретирајуовајобразацпутем
институционалнихкарактеристиканекогрежима,већпутемсуко
баокоуспостављањасистема.Ониистичудасуанократијеслаби
режимикојиманедостајуресурсидапостану„ефикасниаутократ
скирежимиилиихсачињавајунестабилнеполитичкеснагеузпо
моћкојихнемогуефективнодаугушепобуну“.28)

Претпоставка о анократским режимима као најнасилнијим,
наишлајенабројнекритике.29)Делујеипак,дасамомалибројис
траживачатврдидајеутицајполитичкогрежиманепосреданкада
говоримооузроцимаграђанскихратова.Кадасеуанализууврсте
варијаблепопутБДПапо глави становникаилиосталииндика
тори социоекономског развоја, демократске земље немају мањи
ризикодграђанскогратанегоаутократскирежими.30)Налазием
пиријскихстудијауказујуна тода је везаполитичкихрежимаи
грађанскихратоваизузетносложенаиизнијансирана,идаузави
сностиодпосматранихиндикатораможеиматиразличитеимпли
кације.

Утицај политичког режимаможе да варира у зависности од
мотивазбогкојихсеграђанскиратводи.АнализаЦедерманаиса
радника(Cedermanetal.)оповезаностипроменеполитичкогрежи
маиграђанскогратапоказалаједасукобиокотериторијанемају
значајну повезаност било са типом политичког режима, било са

27) Michael Doyle, “Liberalism and World Politics“, American Political SciTerry Boswell,
William Dixon, „Dependency and rebellion: A crossnational analysis“, American
Sociological Review, American Sociological Association, Washington DC, Vol. 55, No.
4, 1990, pp. 540559;HåvardHegre,TanjaEllingsen,ScottGates,NilsPetterGleditsch,
„Toward a democratic civil peace? Democracy, political change, and civil war, 1816–
1992“AmericanPoliticalScienceAssociation.Vol.95.,No.1.,2001,CambridgeUniversity
Press,Cambridge,pp.3348;JamesFearon,DavidLaitin,“Ethnicity,insurgency,andcivil
war“,нав.дело.

28) Исто,p.85.
29) PaulCollier,AnkeHoeffler,“Greedandgrievanceincivilwar“,op.cit.;JamesVreeland,

“The effect of political regime on civil war: Unpacking anocracy”, Journal of conflict
Resolution,SAGEPublications,ThousandOaks,Vol.52,No.3,2008,pp.401425;Henrikas
Bartusevicius, SvendErik Skaaning, “Revisiting the democratic civil peace hypothesis:
Electoraldemocracyandcivilconflict“нав.дело.

30) HåvardHegre,„Democracyandarmedconflict“,нав.дело,p.160.
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његовомпроменом.31)Такваповезаностпостојиуколикосерадио
сукобимаокосменевласти.Овиналазисуускладусаистражива
њемборбизавластиратовазатериторију.Слабацентралнавласт
дозвољавапобуњеницимаилиорганизаторимадржавногударада
сесупротставецелокупнојдржавнојвластипренегодасеодлуче
засепаратизамипостављањезахтевазаотцепљењемделатерито
рије.32) 

Истраживачи су се такође фокусирали на посебне елементе
политичкогсистеманекедржавеиначиннакојисуукорелацијиса
ризикомодграђанскихратова.Избориутомсмислумогубитизна
чајаниндикатор.Уновоуспостављенимдемократијамапостојиод
ређенанеизвесностдалићеглавниполитичкиактерипоштовати
резултатеизбора.33)Уколикоизгубемогупокушатиданасилнопре
узмувластпренегодапризнајупораз.34)Такође,изборипредста
вљајузначајаниституционалнимеханизамдапотенцијалниканди
датииспољесвојеполитичкоилисоциоекономсконезадовољство.
Штојеовајмеханизамрестриктивнији,кандидатисусклонијида
тражеалтернативнеопције,међукојимајеиполитичконасиље.

Отвореност,каоособинарежима,такођесеистичекаознача
јанфакторуанализиграђанскихратова,односноштојенекиполи
тичкисистемотворенијимањијеиризикодизбијањаграђанских
ратова.35)Притом,подотвореношћуполитичкогсистемаРејнал
Керол(Reynal-Querol)подразумеваспособностсистемаданепод
стичеполитичкоискључивање.Ауторкапримећуједанекедемо
кратскедржаветакођеимајупериоденасиља,тесамачињеницада
постојеграђанскаправаислободенеможебитифакторпревенције
сукоба.Стогазакључуједајенивоотвореностииинклузијережи
ма важнији него ниво демократичности.Демократски режими у

31) LarsErikCederman,SimonHug,LutzKrebs,„Democratizationandcivilwar:Empirical
evidence“,JournalofPeaceResearch,SAGEPublications,ThousandOaks,Vol.47,No.4,
2010,p.386.

32) HalvardBuhaug, „Relativecapabilityand rebelobjective incivilwar“,JournalofPeace
ResearchSAGEPublications,ThousandOaks,Vol.43,No.6,2006,pp.691708.

33) LarsErikCederman,SimonHug,LutzKrebs,„Democratizationandcivilwar:Empirical
evidence“,нав.дело,p.379.

34) HåvardHegre,„Democracyandarmedconflict“,нав.дело,p.165.
35) Marta ReynalQuerol, “Political systems, stability and civil wars“, Defense and Peace

EconomicsTaylor & Francis, Philadelphia,Vol. 13, No. 6., 2002, pp. 465– 483; Marta
ReynalQuerol, “Does democracy preempt civil wars?“, European Journal of Political
Economy,Elsevier,Amsterdan,Vol.21,No.2,2005,pp.445465.
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којимаучествујудоносиоциодлукаизвишепартијаотворенијису
одрежиманачијемчелујесамоједнапартија.36)

Транзицијавластиоддемократскихкааутократскимрежими
ма,каоиуобрнутомсмеру,језначајанфакторунутрашњенеста
билностиипоследичноможедовестидоотвореногнасиљаису
коба.Напорикојиземљачиникадемократизацијичестонезначе
брзутранзицијувласти,тесестогадржаваналазиуфазиполуде
мократије.МенсфилдиСнајдер (Mansfield&Snyder) сугерисали
судапроцесдемократизацијеможебитиокидачполитичкогнаси
ља.37)Демократизација подразумевамасовнумобилизацију и на
кнадноможеизазватинасиљеуколикополитичкеинституцијени
судовољностабилнедасеприлагоде овомнивоупартиципације.У
процесудемократизације,политичкеелитеимајупотребудамоби
лишурастућибројграђанакојисустеклиправогласа.Какобиово
постиглимогустворитисликуспољашњегилиунутрашњегнепри
јатеља,штоможебитиизворконфликтногделовања.38)Заразли
куодтога,процесаутократизацијепретпостављарелативнобрзу
демобилизацијународнеподршке.Токомовогпроцеса,можедоћи
дополитичкогнасиљауколикосеполитичкимобилисаниграђани
противесужавањуполитичкогпростора.39)Утаквимусловима,на
ционалнаозлојеђеносткојуосећајучлановиетничкихгрупакоје
судоживелеизненаднуредукцијумоћиуследнедемократскогис
кључивања,можебитизначајанизворполитичкогнасиља.Дакле,
ипроцесдемократизацијеипроцесаутократизацијемогустворити
насиље, али семеханизминакојии једанидругимогудовести
досукоба,међусобноразликују.Демократизацијаземљеподразу
меваодређеновремекакобисеграђаниполитичкимобилисалии
укључилиусукоб,докаутократизацијазначиколапсдемократских
правилакоји јеповезансабрзимпроменамаибржимизбијањем
политичкогнасиља,нарочитоувојнимпучевима.40)

Унештокомплекснијиманализама,ауторисупокушалидана
основуразличитихкритеријумаиздвојевишетиповаиподтипова

36) Исто,p.446.
37) EdwardMansfield, Jack Snyder, “Democratization and the danger ofwar“, International

Security,MITPress,Cambridge,Vol.20,No.1,1995,pp.5–38;EdwardMansfield,Jack
Snyder,ElectingtoFight:WhyEmergingDemocraciesGotoWar.MITPressCambridge,
2005.

38) LarsErikCederman,SimonHug,LutzKrebs,„Democratizationandcivilwar:Empirical
evidence“,нав.дело,p.378.

39) Исто,p.379.
40) Исто,p.387.
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политичких режима (осим демократије, полудемократије и ауто
кратије)идоведуихувезусавероватноћомизбијањаграђанског
рата.ТакоГолдстонисарадници(Goldstoneetal.)истичудасуре
жими највећег конфликтног потенцијала делимичне демократије
укојимајеизраженфракционализам41),докјеФјелде(Fjelde)као
најнасилнијепрепозналааутократијеукојимапостојевишепартиј
скисистемиивојнедиктатуре.42)

Везаизмеђуполитичкогрежимаиграђанскихратоваможеби
типосредованабројнимфакторима.Сумирајућиналазеодемокра
тијамаиприродињиховогодносасаоружанимсукобимауопште,
Хегре(Hegre)доводиусумњуширокоприхваћенупретпоставкуо
демократијамакаопредусловимаунутардржавногмираиистиче
какосупредусловимирастабилнисоциоекономскиуслови.Када
говоримо о повезаности политичког режима, економског развоја
играђанскограта,ауторитврдедадемократијесмањујуризикод
унутрашњег сукобанајефикасније у земљама са високимприхо
дима.43)Какобисеодржаограђанскидемократскимирвладамора
битиспособнанесамодаактивноутиченадистрибуцијуресурса
удруштвувећидаспречизлоупотребуједнедруштвенегрупена
уштрбдругих.44) 

Економскиразвојнемаистиефекатунедемократскимдржава
ма.Хегреуказуједанасилнисукобипостајучешћикакосеаутори
тарнадржавамодернизује.45)Свеукупанекономскиразвојутичена
побољшањеобразовања,урбанизацијуибољиживотнистандард
теграђанимогузахтевативећаполитичкаправа,тесестогамогу
одлучитинапобунуужељидапроменепостојећестање.Захтеви
задемократизацијомповећавајусекакосеповећаванивообразо
вањаидисперзијаекономскогутицајаусавременојекономији.46)

41) JackGoldstoneetal,„Aglobalmodelforforecastingpoliticalinstability“AmericanJournal
ofPoliticalScience,BlackwellPublishing,MaldenMA,Vol.54,No.1,2010,pp.190208.

42) HanneFjelde,„Generals,Dictators,andKings:AuthoritarianRegimesandCivilConflict,
1973—2004“,ConflictManagementandPeaceScience,Taylor&Francis,Philadelphia,Vol.
27,No.3,2010,pp.195218.

43) Paul Collier, Dominic Rohner „Democracy, development, and conflict“, Journal of the
EuropeanEconomicAssociation,MITPress,Cambridge,Vol. 6,No.23, 2008,pp.531
540;NilsPetterGleditsch,HåvardHegre,HåvardStrand,“Democracyandcivilwar”,In:
HandbookofWarStudiesIII:TheIntrastateDimension(Eds:DavidCunningham,Manus
Midlarsky),2009,pp.155192.

44) HåvardHegre,“Democracyandarmedconflict”,нав.дело,p.167.
45) HåvardHegre,Disentanglingdemocracyanddevelopmentasdeterminantsofarmedcon

flict,WorkingPaperno.24637,WorldBank,WashingtonDC,2003.
46) HåvardHegre,“Democracyandarmedconflict”,нав.дело,p.168.
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Овојенарочитослучајуколикоземљаобилујевреднимпри
роднимресурсимапопутнафте,гасаилиминерала.Количина,од
носнобогатствоприроднимресурсимаможеодредитиправацпро
менеаутократскогрежима.Ускладусаемпиријскимрезултатима,
богатстворесурсимајеиндикаторграђанскограта,доксувисоки
приходиуследпродуктивности(уземљамакојенисубогатересур
сима)индикатордемократије.47)


3.ОСНОВНЕДИЛЕМЕПРИЛИКОММЕРЕЊАТИПА

ПОЛИТИЧКОГРЕЖИМА

Каоштосеможезакључитиизпретходнеанализе,резултати
истраживањаоповезаноститипаполитичкогрежимаиграђанских
сукобачестосуконтрадикторнитакодајетешкоиздвојитиодре
ђениобразац.Једанодразлогаовенеусаглашеностијестеиначин
операционализације теоријских концепата, односно начин емпи
ријскепровереосновнихиндикатора.Мерекојесекористекакоби
сеизразиладемократичностили аутократичностполитичкихре
жимачестосунепрецизне.Чињеницаданекадржаваимаскород
4или5наскаликојамерисвеукупниниводемократичности,мало
намговориоквалитативнимразликамаизмеђутедведржаве.

Једнаоднајчешћепримењиванихбазаподатакауистражива
њимаповезаностиграђанскихсукобаитипаполитичкогрежима
јеPolityIV.Вриланд(Vreeland)истичекакојеуправоједаноднај
већихнедостатакаистраживања,коришћењеовебазекаоизвора
податакаостепенудемократичностидржава.Проблемјеутомеда
јеједанодкритеријуманаосновукојихсеодређујетипполитич
когрежима,податакдалисеуземљиодвијаграђанскират.48)Када
сеовајиндикаторелиминишеизанализе,резултатиупућујуназа
кључакдаполудемократијенемајувећиризикодграђанскограта
негодругирежими.49)МункиВеркуилентакођекритикујуPolity
IV,аргументимадајебазазаправорезултаткомбинацијеиндикато
рааутократичностиидемократичностиидакаотакванеобезбеђу

47) SiljeAslaksen,RagnarTorvik,“Atheoryofcivilconflictanddemocracyinrentierstates”,The
ScandinavianJournalofEconomics,Wiley,Hoboken,Vol.108,No.4,2006,p.584.

48) JamesVreeland, “The effect of political regimeon civilwar:Unpacking anocracy”,нав.
дело,p.402.

49) Henrikas Bartusevicius, SvendErik Skaaning, “Revisiting the democratic civil peace
hypothesis:Electoraldemocracyandcivilconflict“,нав.дело,p.6.



236

ПРИРОДАПОЛИТИЧКОГРЕЖИМА...АнаПараушић,НенадСтекић

јеадекватнуверодостојностиндикаторакојеиндексира.50)Унауч
номосвртунаовекритике,МонтиМаршалисарадници(Marshall
Montyetal.),одговарајудајепроверљивостиндикатораобезбеђена
упретходнимверзијамапројектаPolity(I,IIиIII),тесеподразу
мевадасуиндикаторииваријаблекоришћенеупретходнимвер
зијама,укљученеиуPolityIVверзијуовебазе.51)ТакођеPolityIV 
сачињаваиндекскојисесастојиодкомбинацијеваријабли,такода
различитекомбинацијемогуукрајњемпроизвестиистискор.

АуторисуунастојањудапревазиђунедостаткебазеPolityIV,
покушалидаусвојимстудијамаприменедругепостојеће,према
њиховоммишљењунеправеднозапостављене,базеподатакаоти
пуполитичкогрежима.СтогасуБартусевичиусиСканинг(Bartu
sevicius&Skaaning)проверавајућихипотезу о грађанскомдемо
кратскоммирукористилибазуИндексизборнедемократије(Index
ofElectoralDemocracyLIED).Овабазакласификујережимеусе
дамглавнихкатегоријанаосновукарактеристикаизборногсисте
ма,гдесвакинивопредстављаодређенукомбинацијуодликаре
жима.Уколиконемаизбора,оценаје0,аоцена6седодељујекада
постојекомпетитивнивишепартијскиизборииуниверзалноправо
гласа.Временскиопсегбазеобухватапериодод1800.до2013.го
динеиукључује221јединицуполитичкихрежима.52)

Јошједнамогућносткојастојинарасполагањуистраживачи
мајеииндексслободекојиформираFreedomHouse.53)Премамето
дологијикојукористиоваорганизација,државесеод1972.године,
рангирајунаскалиодседамнивоа.Укупанскоркојинекадржа
ваимаодређујесенаосновулистепоштованихграђанскихправа
ивладавинеправа,укључујућислободумедија,верскеслободеи
слободуудруживања,независностсудства,једнактретманпредза
коном,цивилнуконтролуполиције,заштитуодполитичкогтеро
ра,сигурностправасвојинеиједнакешансе.Међутим,каоштоје
претходна анализа показала, сáмопостојање грађанскихправа и
слобода,нијеапсолутнагаранцијададосукобанећедоћи.

50) GerardoMunck, Jay Verkuilen, „Conceptualizing and measuring democracy: Evaluating
alternativeindices“,нав.дело,p.26.

51) MontyMarshalletal,„PolityIV,18001999:CommentsonMunckandVerkuilen“,Comparative
PoliticalStudies,SAGEPublications,ThousandOaks,Vol.35,No.1,2002,pp.4045.

52) Henrikas Bartusevicius, SvendErik Skaaning, “Revisiting the democratic civil peace
hypothesis:Electoraldemocracyandcivilconflict“,нав.дело,p.3.

53) JamesFearon,DavidLaitin,“Ethnicity,insurgency,andcivilwar“,нав.дело,pp.7590.
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Критикујућинајвећибројдоступнихбазаподатаказаиспити
вање грађанских ратоваВриландистиче како је једна однајаде
кватнијихбазаподатаказаиспитивањехипотезаувезисаанокра
тијамаиграђанскимратовима,Ванханеновамераполитичкогуче
шћа(Vanhanenpoliticalparticipationmeasure).Ванханеновиндекс
усебисадржидвеваријабле:меруполитичкекомпетитивностии
меруполитичкепартиципације.54)НалазидокојихјеВриланддо
шаоуказујудајеизборваријаблиустатистичкомиспитивањугра
ђаскихратоваједаноднајзначајнијихизбора.

Изборадекватногинструментазамерењенивоадемократич
ности/аутократичностинекогрежимапредстављазначајанистра
живачкиизазов.Наовомнивоуистраживачкепраксе,немогућеје
указатинанајбољубазуподатакаилискалумерења.Различитеба
земогуповезатиразличитеелементеполитичкогсистемасаризи
комодизбијањаграђанскограта,теможемоговоритионивоугра
ђанскихиполитичкихправаислобода,природиизборногсисте
ма,отвореностииинклузивностиполитичкогсистемаисл.Упркос
значајнимкритикама,PolityIVбазунетребаолакоодбациватикао
непримеренуистраживањимаграђанскихсукоба,већпреуказати
нањенедомете.Подациизовебазе,односнорангирањеполитич
кихрежимапремаметодолошкимправилимакојепрепоручујуње
никреатори,небитребалокориститикакобисе закључивалоо
„насилнојприроди“демократија,аутократијаилиполудемократија
(анократија).

*
*
*

Један од најзначајнијих подстицаја за испитивање повезано
ститипаполитичкогрежимаиграђанскогратаможесепронаћиу
теоријидемократскогмира,односноистраживањимакојаукузују
дадемократијепоштонератујумеђусобно,имајупресвегамиро
љубивикарактер,тесустогаимањеподложнеунутрашњимоб
лицимаполитичкогнасиља.Демократијепредстављајуполитичке
режимеукојимајеједанодглавнихпринципаотовренаполитичка
утакмица,асукобимеђугрупамасерешавајугласањемиконсен
зусом.Садругестране,уаутократскимрежимимаприменанасиља
премаполитичкимпротивницимајезначајноизраженијаштоопо
зицијинеостављамогућностдасеорганизујуипокренуоружану

54) JamesVreeland, “The effect of political regimeon civilwar:Unpacking anocracy”,нав.
дело,p.16.
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побуну.Стога језначајанбројауторазакључиодасуанократије,
власткојајенедовољноефективнадаугушиопозицију,алииспо
љаваодређенистепенотворености,политичкирежимисанајвише
конфликтногпотенцијала.

Иакогенералнопостојисагласностдатипполитичкогрежи
ма,билодасерадиоаутократији,демократијиилипрелазнимоб
лицима,можеводитиполитичкомнасиљуиунутрашњемсукобу,
природаовевеземожебитипосредованабројнимчиниоцима.Раз
личитиелементиполитичкогрежима,отвореност,избори,природа
политичкихинституција, аусвевећојмериитранзицијавласти
могубитизначајнифакториуанализиризикаодизбијањаграђан
скогсукоба.Потребнојеиспитиватиначиннакојиовифакториу
међусобнојвезииуразличитимситуацијамамогупроизвестираз
личитепоследице.

Готовосвиистраживачисугеришунарочитиопрезкадаговоре
ооперационализацијитипаполитичкогрежима,иовомпроблему
јепосвећензначајанбројрадова.Спорењаокоадекватнебазепо
датакаонивоудемократичностиилиаутократичностиузначајној
мерисуразлогвеликеактуелностипитањаповезаноститипаполи
тичкогрежимаиризикаодизбијањаграђанскограта.Интересант
ноједасуовакваспорењаређа,односноготоводаихнема,када
јеупитањуизборбазеподатакаграђанскихратова,акојитакође
узначајнојмериможеутицатинарезултатеистраживања.Наиме,
базаUCDP/PRIOкодирасукобекојиузрокујуминимум25смрт
нихслучајева,докбазаCoWкодирасамосукобекојиузрокују1000
смрти,штоукрајњемутичеинаукупанбројслучајевакојићесе
анализирати.

Анализиранестудијепресвегасукомпаративнаистраживања,
укојимасупримењиванетехникекојеунајвећојмериприпадају
квантитативнојистраживачкој традицији.То значида сеуњима
грађанскиратовипосматрајукаодогађајидетерминисанибројем
жртаваистранамаусукобу.Увећинислучајеванеправисераз
ликаизмеђутогадалисерадиоетничким,верскимилирасним
сукобима;сецесионистичкимсукобимаилисукобимаоковласти.
Свеовоупућујеназакључакдасунамнеопходнеизнијансираније
анализе различитих типова грађанских ратова.Применомистра
живачкестратегијестудијеслучаја,каоикомбиновањем,кванти
тативнихиквалитативнихметодаитехникаубудућимистражива
њима,могућејестећидубинскеувидеоприродивезеизмеђутипа
политичкогрежимаиграђанскограта.
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AnaParausic,NenadStekic

NATUREOFPOLITICALREGIMEASACIVILWAR
OUTBREAKRISKFACTOR

Resume
This article aimed at reviewing themost notable acade
micdebatesoverthecorrelationbetweenthetypeofpoli
ticalregimeandthepossibilityofcivilwarsoutbreak.The
mainmethodwhichauthorsusedwasliteraturereview.
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Thefirstpartofarticleprovideda reviewover themost
used explanations of civilwar.Also, somedeterminants
oftypeofpoliticalregimeweredescribed.Inthiscontext,
authorsindicatedthePolityIVdatasetformeasuringthe
levelofdemocracies.Inordertoimplytheresultsofthe
mostprominentacademicempiricalresearch,authorspre
sentedvariouscomparativeempiricalstudieswithpredo
minantlyquantitativeresearchdesign.
The authors provided the most common definitions of
typesofpoliticalregimes(democraciesandautocracies),
aswellasanocraciesasacombinationofbothdemocra
ticandautocraticregimes.Amongtheacademicauthors,
thereisaconsensusovertheissueofempiricalevidence
betweenthecorrelationbetweenthetypeofpoliticalregi
meand thepossibilityofcivilwaroutbreak.Thecauses
ofcivilwararevarious,buttheauthorshaveagreedwith
claimthattheoneofthemostimportantisthetypeofpo
liticalregime.
Mostofthestudiesindicatethatthehighestpossibilityof
civilwaroutbreakoccursinananocracy.Thedemocratic
regimeisdefinedastheleastconvenientforcivilwarout
break,sincethesystemisequitableandnotmanypeople
areaffectedbythebadpoliticalandeconomicoutcomes.
The empirical evidences provide anocracy as the most
convenientforthecivilwaroutbreak.
Byapplyingresearchstrategycasestudies,aswellascom
binationofqualitativeandquantitativemethodsandtec
hniquesinfutureresearch,it ispossibletogainindepth
insightsonthenatureoftheconnectionbetweenthetype
of political regime and civilwar.The choice of an ade
quate instrument formeasuringboth levelofdemocracy
andthe internalconflicts, isvery important.Researchers
areencouragedtofamiliarizethemselveswiththeadvan
tagesanddisadvantagesofallanalyticalframeworksand
thattheirindividualchoicesshouldbebasedonacautious
assessmentof their adequacy ineachparticular research
study.
Keywords:civilwar,politicalregime,democracy,autoc
racy,anocracy,PolityIV.
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