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ПОЗИЦИЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ  
ЗЕМАЉА У САВРЕМЕНИМ  

МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА, 
СА ПО СЕБ НИМ ОСВР ТОМ НА 

РЕ ПУ БЛИ КУ СР БИ ЈУ

Резиме
Ко ја је по зи ци ја ма лих и сред њих зе ма ља, ка ква је на ша, у 

гло ба ли за ци ји ме ђу на род них од но са? Да ли је са ве зни штво и ста-
вља ње под „ки шо бран“ ве ли ких је ди ни пут за за шти ту на ци о нал-
них ин те ре са? Ка ква је суд би на тзв. ма ри о нет ских ре жи ма у исто-
ри ји и да нас? Има ли про сто ра за не за ви сну по зи ци ју и за шти ту 
соп стве них на ци о нал них ин те ре са ма лих зе ма ља у кон ста то ва ној 
гло ба ли за ци ји ме ђу на род них од но са? Да ли је ре ше ње изо ла ци ја 
од про це са гло ба ли за ци је или укљу чи ва ње у те про це се у соп стве-
ном еко ном ском и по ли тич ком ин те ре су? Ка ква су ис ку ства дру гих 
ма лих и сред њих зе ма ља? По зи ци ја Ср би је у са вре ме ним ме ђу на-
род ним од но си ма.
Кључ не ре чи: Ма ле и сред ње зе мље, основ ни су бјек ти ме ђу на род них 

од но са, по зи ци ја у ме ђу на род ним од но си ма, сло же на ме-
ђу за ви сност, од нос са ве ли ким си ла ма, су ве ре ни тет, са ве-
зни штво, за шти та на ци о нал них ин те ре са, ре ги о нал на са-
рад ња, ма ле зе мље у про це су гло ба ли за ци је

УВОД

Основ ни су бјек ти ме ђу на род них од но са су су ве ре не др жа ве. 
Оно што је спе ци фич но, што да је из ве сну ди на ми ку, али и те шко-
ће у про у ча ва њу др жа ва као су бје ка та ме ђу на род них од но са, је сте 
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њи хо ва раз ли чи та при ро да, ве ли чи на, ге о граф ска рас про стра ње-
ност и сна га. Ако су ди мо са мо по кри те ри ју му ве ли чи не или про-
стран ства ко је об у хва та ју од ре ђе не др жа ве, има мо да нас сле де ћу 
си ту а ци ју. Нај ве ћа др жа ва у да на шњем све ту је Ру си ја ко ја об у хва-
та 17 ми ли о на и 75 хи ља да ква драт них ки ло ме та ра, за тим до ла зи 
гру па зе ма ља ко је су при бли жно исте ве ли чи не, дру га нај ве ћа зе-
мља Ка на да, са 9 ми ли о на 976 хи ља да, па за тим Ки на 9 ми ли о на 
561 хи ља да, па Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве са 9 ми ли о на 363 ква-
драт них ки ло ме та ра. Ве ли чи на не озна ча ва ауто мат ски по ли тич ку 
и еко ном ску сна гу и зна чај тих др жа ва, јер је ре до след у еко ном ској 
и по ли тич кој сна зи и ути ца ју у са вре ме ном све ту дру га чи ји. С дру-
ге стра не, на дну те ли сте по про стран ству од 192 др жа ве чла ни це 
Ује ди ње них на ци ја су не ке ве о ма ма ле по по вр ши ни, као ре ци мо: 
Мо на ко са 1,8 км² (34.000 ст., пре ма по пи су из 2001. г.), Лих тен-
штајн са 157 км² (33.000 ст., 2002. г.), Мал та са 316 км2  (392.000 
ста нов ни ка, 2002. г), Бар ба дос са 430 км² (268.000 ст., 2002. г.), 
Син га пур са 618, а са остр ви ма 632,6 км² (4.108.000 ст, 2001. г.).  
Ни то не зна чи да су ова ко по ре ђа не зе мље ма ле и по сво јој еко ном-
ској сна зи и на ци о нал ном до хот ку по гла ви ста нов ни ка. Син га пур, 
ре ци мо, у свет ским раз ме ра ма има је дан од нај ве ћих на ци о нал них 
до хо да ка по гла ви ста нов ни ка. Упра во због то га што се окре нуо 
праг ма тич ном ко ри шће њу сво је по зи ци је, ви со ко ква ли фи ко ва не и 
јеф ти не рад не сна ге и по стао до ми ци ли јант на зе мља мно гих по-
зна тих тран сна ци о нал них ком па ни ја ко ји сво је по го не за скла па ње 
со фи сти ци ра них про из во да ин ста ли ра ју упра во у Син га пу ру. 

Ве ли ка је ра зно ли кост др жа ва ко је по сто је у са вре ме ном све-
ту, од ве ли чи не, еко ном ске раз ви је но сти и сна ге де мо крат ске тра-
ди ци је, устав но сти или устав не фун ди ра но сти људ ских пра ва, до 
вој не сна ге и ути ца ја у све ту и на окол не зе мље. Због то га не ки 
ауто ри, има ју ћи у ви ду ком пли ко ва ну струк ту ру по је ди них др жа ва, 
ка жу да су на ци је та ко ђе су бјек ти ме ђу на род них од но са. Да кле, не 
са мо др жа ве, већ у окви ру по је ди них др жа ва, раз ли чи те на ци је ко-
је има ју сво је ме сто у раз во ју ме ђу на род них од но са. Кад то ка жем 
тре ба има ти на уму и оне нај е кла тант ни је си ту а ци је и при ме ре. 
Ре ци мо, иако је Ује ди ње но Кра љев ство са ста вље но од ви ше де ло-
ва и у ме ђу на род ном ко му ни ци ра њу се сма тра јед ним су бјек том 
ме ђу на род них од но са, у окви ру Ује ди ње ног Кра љев ства се Шкот-
ска, Велс, Се вер на Ир ска, Ен гле ска, вр ло че сто тре ти ра ју као за-
себ ни су бјек ти ме ђу на род них од но са. Да кле, по сто ји уте ме ље но 
ста но ви ште да су то за себ не на ци је ко је су има ле сво је др жав не 
тво ре ви не и ко је су у то ку исто ри је, због ин те ре са за шти те од за-
јед нич ког не при ја те ља, по ко ра ва ња пред си лом моћ ни је др жа ве, 
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због ре ли гиј ске слич но сти, бор бе про тив иза зо ва и опа сно сти ко је 
су се ука зи ва ле, скла па ле са ве зе и фор ми ра ле за јед нич ке др жав не 
тво ре ви не, али су оста ја ле по себ ни су бјек ти ме ђу на род них од но са. 

То на ро чи то до ла зи до из ра жа ја у зе мља ма Цен трал не Евро-
пе и ра ни јег со ци ја ли стич ког бло ка ка да је до шло до це па ња по-
сто је ћих фе де ра ци ја у за себ не др жа ве, на овај или онај на чин. 

У не ким дру гим др жа ва ма, укљу чу ју ћи и бив шу Ју го сла ви ју, 
до шло је до рас па да фе де ра ци ја уз су ко бе, гра ђан ске ра то ве, про-
бле ме на ци о нал них ма њи на. У Со вјет ском Са ве зу је та ко ђе до шло 
до рас па да те ви шеч ла не огром не фе де ра ци је. Са вез Со вјет ских 
Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка се рас пао на са став не де ло ве, од ко-
јих је Ру си ја као нај ве ћа, по но во функ ци о ни ше као фе де ра тив на 
др жа ва. 

У не ким си ту а ци ја ма и пе ри о ди ма, из так тич ких и по ли тич-
ких раз ло га и ин те ре са, јед на, је дин стве на др жа ва или фе де ра ци ја 
мо же не ке сво је чла но ве пред ста ви ти као за себ не су бјек те ме ђу на-
род них од но са. У по сле рат ном пе ри о ду, на ро чи то у вре ме Хлад-
ног ра та, у си сте му пред ста вља ња у Ује ди ње ним на ци ја ма би ло је 
по треб но да се обез бе ди са ве зни штво у пре гла са ва њу за њи хо ве 
пред ло ге или ре зо лу ци је. Због то га је, са бла го сло вом и са гла сно-
шћу со вјет ског ру ко вод ства, обез бе ђе но да не ко ли ко др жа ва чла-
ни ца Со вјет ског Са ве за има ју за себ но члан ство у Ује ди ње ним на-
ци ја ма. Па је та ко Укра ји на има ла по себ ну сто ли цу у Ује ди ње ним 
на ци ја ма, Бе ло ру си ја слич но, што је би ло од так тич ког зна ча ја за 
Со вјет ски Са вез, јер је у си сте му од лу чи ва ња у би по лар ном све ту, 
осим са ве знич ких др жа ва као што су Пољ ска, Че хо сло вач ка, Ма-
ђар ска, Ру му ни ја Бу гар ска, у јед ној фа зи и Ал ба ни ја, не по сред но 
по сле Дру гог свет ског ра та и Ју го сла ви ја, имао по др шку ве ћег бро-
ја др жа ва као за себ них чла ни ца Ује ди ње них на ци ја.

Пре ма то ме, и на ба зи исто ри је ме ђу на род них од но са и на 
ба зи ак ту ел не си ту а ци је, има мо осно ва да твр ди мо да су, осим су-
ве ре них др жа ва, су бјек ти ме ђу на род них од но са и на ци је као са-
став ни де ло ви ви ше слој них, ви ше на ци о нал них др жа ва. 

МЕ СТО И УЛО ГА МА ЛИХ И СРЕД ЊИХ  
ЗЕ МА ЉА У МЕ ЂУ НА РОД НИМ ОД НО СИ МА

Ме сто и бу ду ћа по зи ци ја ма лих и сред њих зе ма ља у са вре-
ме ним ме ђу на род ним од но си ма не тре ба да се сво ди са мо на ис пу-
ња ва ње усло ва ко је по ста вља ју нај ра зви је ни ји, са мо на по на ша ње 
у скла ду са зах те ви ма нај ра зви је ни јих. Ма да је то нај че шће та ко у 
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све ту где ви ше не ма рав но те же или ба лан са сна га, у ко јем до ми-
ни ра јед на ве ли ка си ла и ње ни ин те ре си. Ма ле зе мље су че сто у 
си ту а ци ји ко ја се сли ко ви то на зи ва „узми или оста ви“, „хо ће те или 
не ће те“. Ако хо ће те да оп ста не те у гло ба ли стич ким усло ви ма ко ји 
су на мет ну ти, он да мо ра те да при хва ти те те усло ве или ће те да се 
изо лу је те и да де лу је те ми мо све та. Да кле, по је ди не зе мље су се бе 
осу ди ле на, та ко зва ну са мо и зо ла ци ју, то је слу чај Се вер не Ко ре је 
или су под на мет ну том изо ла ци јом што је слу чај Ку бе, и због то га 
тр пе огром не еко ном ске по сле ди це. За Се вер ну Ко ре ју се ка же да 
је зе мља ко ја енорм но тро ши на ну кле ар ну енер ги ју и чак, на из-
град њу ну кле ар них оруж ја, а исто вре ме но до зво ља ва да де ца уми-
ру од гла ди и да има основ ни про блем са пре хра ном ста нов ни штва. 
Да кле, са мо и зо ла ци ја у овом мо дер ном све ту усло жње них и из у кр-
шта них од но са у еко ном ској и по ли тич кој сфе ри у све ту, сло же не 
ме ђу за ви сно сти из ме ђу ак те ра са вре ме них ме ђу на род них од но са 
се не ис пла ти, од но сно во ди у еко ном ску ка та стро фу.

 Као илу стра ци ју да се изо ла ци ја не ис пла ти, би ло да је са мо-
про гла ше на, од но сно са мо на мет ну та или на мет ну та од дру гих, а да 
уче шће у гло бал ној еко но ми ји обез бе ђу је про грес, на во ди мо при-
мер две зе мље ко је су у истом ге о граф ском под руч ју, ско ро истог 
ци ви ли за циј ског обра сца, слич них кул ту ра, ве ро ва ња и тра ди ци је. 
На јед ној стра ни др жа ва Бур ма, са да Ми јан мар, и  на дру гој Син-
га пур. Ни јед на ни дру га др жа ва не ма ју зна чај не при род не ре сур се 
стра те шких си ро ви на. Син га пур не ма, чак, ни ве ли ку те ри то ри ју, 
то је углав ном лу ка и око ли на. Ми јан мар, са бур ном и тра гич ном 
про шло шћу, са сме ном раз ли чи тих вој них хун ти и са вој ним ре жи-
мом већ ви ше де це ни ја, се бе је до вео у са мо и зо ла ци ју, али и изо-
ла ци ју на мет ну ту од дру гих зе ма ља, ко је же ле да се вој ни ре жим 
по ву че са вла сти и да на де мо крат ским из бо ри ма бу ду иза бра ни 
но ви, ле ги тим ни ор га ни вла сти. Син га пур је схва тио да не мо же 
жи ве ти изо ло ван, па је ушао у сло же не од но се ме ђу за ви сно сти са 
раз ви је ним еко ном ским си ла ма и за хва љу ју ћи јеф ти ној рад ној сна-
зи ус пео да на сво јој те ри то ри ји кон цен три ше ве ли ку пре ра ђи вач-
ку ин ду стри ју ко ја је ви ше ин ду стри ја за фи на ли за ци ју раз ли чи тих 
про из во да, од ви со ке тех но ло ги је до про из вод ње спорт ске опре ме, 
игра ча ка и сл. 

Ти пич на гло ба ли стич ка при ча: ве ли ки свет ски кон цер ни из-
ме шта ју сво је по го не, ко ри сте ћи ди сци пли но ва ну, до бро ор га ни-
зо ва ну, јеф ти ну рад ну сна гу што про из вод њу чи ни мно го јеф ти ни-
јом, а са мим тим и про из во де кон ку рент ни јим. Да кле, Син га пур је 
схва тио сло же ност гло ба ли стич ких од но са у еко ном ској сфе ри, по-
стао је јед на од нај ра зви је ни јих зе ма ља све та по ста ти стич ким 
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по ка за те љи ма (са 30.900 $ го ди шњег бру то на ци о нал ног до хот ка 
по гла ви ста нов ни ка), жи вот ног стан дар да и оп штег из гле да тог 
гра да и ин фра струк ту ре ко ју он има. За раз ли ку од то га, Ми јан-
мар има је дан од нај ма њих бру то на ци о нал них до хо да ка по гла ви 
ста нов ни ка го ди шње (1.800 $, по по да ци ма из исте 2006. г.!). Зе-
мља ко ја жи ви у ве ли ком си ро ма штву, где су то тал но не раз ви је ни 
ин фра струк тур ни објек ти, ко му ни ка ци је и слич но и ко ја је са ма 
се бе осу ди ла на стан дард и жи вот по ме ри ли ма од не ко ли ко ве ко ва 
ра ни је. Да кле, Ми јан мар је при мер да се са мо и зо ла ци ја, или на-
мет ну та изо ла ци ја, из ра зних по ли тич ких или дру гих раз ло га, не 
ис пла ти. Зе мље ко је се на ђу у та квој си ту а ци ји, тр пе ве ли ке еко-
ном ске ште те, а њи хо ви ста нов ни ци жи ве у те шким усло ви ма и у 
си ро ма штву. 

Да за кљу чи мо, објек тив но кри тич ни пре ма про це си ма гло-
ба ли за ци је: ми жи ви мо у све ту гло ба ли зо ва них од но са, ко је смо, 
уко ли ко же ли мо да оста не мо укљу че ни у свет ске то ко ве и да се 
еко ном ски раз ви је мо, при ну ђе ни да при хва та мо. Али, ако је то та-
ко, у на ци о нал ном, еко ном ском и по ли тич ком сми слу, при ла го ђа-
ва ју ћи се зах те ви ма ко ји нам од го ва ра ју и усло ви ма и кри те ри ју ми-
ма у ко ји ма нај бо ље мо же мо да ис ко ри сти мо на ше ком па ра тив не 
пред но сти, убр за мо еко ном ски раз вој и раз ви је мо стан дард и усло-
ве жи во та сво јих гра ђа на. Све оста ло је осу ђи ва ње на мар ги на ли-
за ци ју и на си ро ма штво соп стве не зе мље. 

У раз ма тра њу са вре ме них ме ђу на род них од но са, па и по ло-
жа ја ма лих и сред њих зе ма ља, че сто цир ку ли шу раз ли чи ти об ли ци 
или кон цеп ти та ко зва них те о ри ја за ве ре, ко ји су, углав ном, по гре-
шно ту ма че ни. Да кле, то је ге не рал но ста но ви ште да су сви про тив 
нас, да смо ми ис прав ни, али да је та ква кон ста ла ци ја са вре ме них 
ме ђу на род них од но са да, иако има мо пра во, иако је исти на на на-
шој стра ни, иако је прав да на на шој стра ни, ми тр пи мо не прав ду 
јер ве ли ки та ко же ле. Они ће стал но би ти про тив нас и, пре ма то ме, 
нај бо ље би би ло да се изо лу је мо, да се одво ји мо од та квог све та и 
да жи ви мо из ван свих тих про це са.

Раз ли чи те су ва ри јан те „те о ри је за ве ре“, али, у сва ком слу-
ча ју, то су по гре шна, ар ха ич на ту ма че ња ко ја не ма ју ре ал не за сно-
ва но сти. Да се раз у ме мо. 

У са вре ме ним ме ђу на род ним од но си ма не ма при ја тељ ства, 
брат ства, љу ба ви. По сто је са мо на ци о нал ни ин те ре си. Увек ће те 
има ти са ве зни ке или не ко га ко вас по др жа ва док је то у ње го вом 
спе ци фич ном ин те ре су. Оног ча са кад се то ко си са ин те ре си ма те 
др жа ве, за бо ра вља ју се и при ја тељ ства, и брат ства, и са ве зни штва. 
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То по ка зу је и наш слу чај. У вре ме за вр шет ка Пр вог свет ског 
ра та, по сле свих не прав ди учи ње них зе мљи Ср би ји, ко ја је пре-
тр пе ла ве ли ке жр тве и ште те и ра за ра ња у ра ту у ко ме је чи та ва 
јед на ге не ра ци ја му шког жи вља би ла ис тре бље на, а ти ме др жа ва 
осу ђе на на де мо граф ску ка та стро фу, Ср би ја је би ла тре ти ра на у 
са ве знич кој Фран цу ској као ве ли ка и хе рој ска зе мља ко ја је зна-
чај но до при не ла са ве знич кој по бе ди, про бо јем Со лун ског фрон та 
и хра бро шћу сво је вој ске итд. Ми смо ов де пра ви ли спо ме ни ке (је-
дан је на Ка ле мег да ну) у знак за хвал но сти Фран цу ској. Фран цу зи 
су сла ви ли на ше ју на ке, вој во де, и у свим уџ бе ни ци ма фран цу ске 
исто ри је је про у ча ва но ис ку ство срп ске вој ске ко ја је хра бро ра то-
ва ла у Ко лу бар ској би ци, на Кај мак ча ла ну и на дру гим ра ти шти ма. 
Ко ја је, што је уоста лом исто риј ска исти на, у про бо ју Со лун ског 
фрон та и осло ба ђа њу Ср би је би ла 80 км ис пред фран цу ских сна га, 
ко је су за тим на сту па ле као по бед нич ка сна га. 

У де ве де се тим го ди на ма, ме ђу тим, ка да је Фран цу ска уче-
ство ва ла у стра вич ној ме диј ској хај ци про тив Ср би је, од но сно СР 
Ју го сла ви је, про гла ше ној за агре со ра пре ма бив шим ре пу бли ка ма, 
Хр ват ској, Сло ве ни ји и на ро чи то Бо сни и Хер це го ви ни, и ка да су 
ли де ри та да шње СФРЈ и СРЈ про гла ша ва ни на ци сти ма (по Па ри зу 
су осва ну ли бил бор ди огром них раз ме ра, где је на јед ној по ло ви ни 
би ла Хи тле ро ва сли ка, а на дру гој сли ка Сло бо да на Ми ло ше ви-
ћа), из уџ бе ни ка исто ри је за гим на зи ју је не ста ла и по след ња реч 
о до при но су Ср би је у Пр вом свет ском ра ту. Да кле, оста ла је са мо 
фран цу ска по бе да и фран цу ско хе рој ство. Пре ста ли су брат ство, 
љу бав, при ја тељ ство, из не по сред но по ли тич ких раз ло га. Не тре ба 
сма тра ти да ће у бу дућ но сти би ти дру га чи је са не ком дру гом зе-
мљом. По сто ја ће ин те ре си ко ји ће до при но си ти да ми бу де мо са-
ве зни ци по не ком од ре ђе ном пи та њу.

У за ви сно сти од ин те ре са, по је ди не зе мље чи не по те зе ко-
ји нам че сто не из гле да ју прин ци пи јел ни, већ упе ре ни про тив на-
шег са ве зни штва у дру гим ра то ви ма. И да нас се при ча о то ме да, 
иако смо са Аме ри кан ци ма би ли на ис тој стра ни у два свет ска ра-
та, они сво јом по ли ти ком по др жа ва ња не за ви сно сти Ко со ва, вр ше 
чин ко ји ни је при ја тељ ски пре ма зе мљи са ве зни ци у два ра та. Та-
кав ме тод ће се при ме ни ти у сва кој си ту а ци ји, ка да Аме ри ка же ли 
да за пре чи или бло ки ра ин те ре се Ру си је као су пар нич ке си ле, или 
да спро ве де ак ци је ко је су у ње ном ин те ре су, не во де ћи ра чу на ни 
о при ја тељ ству, ни ти пра ве ћи спе ци јал не за ве ре про тив не ког. Не 
тре ба пре це њи ва ти наш зна чај у свим про це си ма ко ји се до га ђа ју у 
са вре ме ним ме ђу на род ним од но си ма. 
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У ак ту ел ној си ту а ци ји, ако се због Ко со ва угро жа ва чи тав 
си стем са вре ме них ме ђу на род них од но са и ме ња кон цепт ко лек-
тив не без бед но сти, про из и ла зи да ће и убу ду ће Сје ди ње не Аме-
рич ке Др жа ве ће (на осно ву мо дер ни зо ва не те о ри је огра ни че ног 
су ве ре ни те та) ако су би ло где, ка ко они про це њу ју, њи хо ви ин те ре-
си угро же ни, мо ћи да по ша љу вој ску и су спен ду ју су ве ре ни тет јед-
не др жа ве да би за шти ти ли сво је ин те ре се. Ве ли ки, на ба зи сво јих 
ин те ре са, за по ста вља ју чак и уни вер зал но усво је не прин ци пе ме-
ђу на род них од но са за чи је ус по ста вља ње су се же сто ко за ла га ли. 

Да кле, са ве зни штво из ме ђу Ср би је ко ја је до жи ве ла да јој 
15% те ри то ри је бу де за по сед ну то и про гла ше но не за ви сном „др-
жа вом“, и Ру си је ко ја то мо же да до жи ви у пер спек ти ви, су уте ме-
ље ни на ре ал ним ин те ре си ма. Ру си је да спре чи та кав си стем од-
но са, и нас да по ку ша мо да по вра ти мо Ко со во. То је по кла па ње 
уза јам них ин те ре са у ак ту ел ној кон сте ла ци ји ме ђу на род них од но-
са. И то тре ба из но ва про це њи ва ти. 

Да ли је, да кле, суд би на ма лих зе ма ља да ну жно мо ра ју да 
се ста ве под „ки шо бран“ ве ли ких и та ко за шти те се бе и сво је 
ин те ре се? 

На ве шћу је дан при мер ко ји је ко ри шћен у кон цеп ти ма од-
вра ћа ња и за пре ча ва ња, а то је кон цепт ства ра ња са ве зни штва по-
је ди них, или до во ђе ња на власт ре жи ма ко ји ће би ти про тив те жа и 
спре ча ва ти ути цај су прот ног бло ка на око ли ну. 

То је про блем ства ра ња та ко зва них ма ри о нет ских са ве зни-
ка или ре жи ма, ко ји се, по мо јим ана ли за ма, на ба зи раз ли чи тих 
при ме ра, углав ном окре ћу про тив ин те ре са тво ра ца та квих ре жи-
ма. 

Ве ли ке си ле су у ра ни јим пе ри о ди ма, па и да нас, у так ти ци 
за пре ча ва ња има ле прак су да ства ра ју са рад нич ке ре жи ме ко ји ће 
ко ри сти ти ши ре њу ути ца ја зе мље ко ја их је ство ри ла или за пре-
ча ва њу ути ца ја су прот ста вље ног парт не ра или су прот ног бло ка. 
То је так ти ка, да иза зи ва њем не ста бил но сти у јед ној зе мљи, со ци-
јал ним и по ли тич ким бун том, по ма га њем опо зи ци је, до ве де те до 
пре о кре та и свр га ва ња ре жи ма, или до во ђе ња на власт по ли ти ча ра 
ко ји ће шти ти ти ва ше ин те ре се и слу жи ти као про тив те жа и смет-
ња ши ре њу ин те ре са су прот ног та бо ра. 

У вре ме кул ми на ци је Хлад ног ра та, ве ли ке си ле – Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве и СССР, а за тим и не ке ре ги о нал не си ле, као ре-
ци мо Фран цу ска, су по ку ша ва ле да по де ла ма ство ре но ве ве штач ке 
др жав не тво ре ви не или фор ми ра ју ма ри о нет ске вла де у пре двор ју  
су прот ног бло ка. Та кви ре жи ми су сво је вре ме но ство ре ни у по де-
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ље ној Ко ре ји, по де ље ном Ви јет на му, у Ира ну, у Ав га ни ста ну, у Па-
ки ста ну, са да у Ира ку, па ако хо ће те и на Ко со ву, ко је је са да са мо и-
ни ци ја тив но про гла си ло не за ви сност. Та кве „са ве знич ке др жа ве“, 
ве ли ке си ле су оби ла то фи нан сиј ски, ма те ри јал но, вој но и ору жа но 
по ма га ле, ства ра ју ћи од њих ба ри је ру, сред ство за спре ча ва ње ути-
ца ја су прот ног бло ка и иде о ло шки, по ли тич ки их остра шћи ва ле 
про тив су прот ног бло ка. Те др жа ве на ме диј ском и иде о ло шком 
пла ну, ра зним про па ганд ним и дру гим кам па ња ма, тре ба ло је да 
су зби ја ју, или да не у тра ли шу ути цај су прот ног бло ка. Ме ђу тим, 
ства ри се обич но не од ви ја ју пре ма уна пред при пре мље ном сце на-
ри ју. У та квим зе мља ма се нај че шће власт отр же кон тро ли и ре жи-
ми се из вр га ва ју у су прот ност. 

На ба зи при ме ра ко је ће мо по ме ну ти, био сам сло бо дан да 
ус по ста вим хи по те зу ко ја гла си: Ма ри о нет ске тво ре ви не ство-
ре не да би за пре ча ва ле до ми на ци ју или ути цај су прот ног та бо ра 
се по пра ви лу, пре или ка сни је, окре ћу про тив ин те ре са и ути ца ја 
оно га ко ји их је ство рио, и уме сто при ја те ља (а по кон цеп ту не-
при ја тељ мо га не при ја те ља је мој при ја тељ), по ста ју не при ја те-
љи ве ли ког за штит ни ка. Њи хо ви од но си, нај че шће, мо ра ју да се 
ре ша ва ју су ко бом, од но сно ра том, од но сно ин тер вен ци јом твор ца 
у уну тра шње по сло ве ма ри о нет ске др жа ве. Ево не ко ли ко при ме-
ра, као до ка за за ову хи по те зу. 

Ве ли ка Бри та ни ја и Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве су у 60-им 
го ди на ма, од но сно 1953. го ди не, тај но вој но ин тер ве ни са ле ка ко 
би спре чи ле свр га ва ње иран ског ша ха Ре зе Па хла ви ја, ко ји је имао 
про гре сив ну вла ду и же лео да од сво је зе мље на пра ви мо дер ни ју и 
(у усло ви ма ислам ске ве ро и спо ве сти) са вре ме ну др жа ву. У тим го-
ди на ма, 1953. или ка сни је, до шло је до по ра ста на ци о на ли стич ких 
сна га у Ира ну, и по ку ша ја свр га ва ња Ша ха. Сје ди ње не Аме рич ке 
Др жа ве и Ве ли ка Бри та ни ја су ин тер ве ни са ле тај но и по мо гле ша-
ху Ре зи Па хла ви ју да оста не на вла сти, пре све га због стра те шког 
зна ча ја иран ске наф те, а за тим да би Иран пре тво ри ле у глав ну 
зе мљу ста би ли за то ра, кон тро ло ра и за штит ни ка аме рич ко-бри тан-
ских ин те ре са у Пер сиј ском за ли ву. Пер сиј ски за лив је ве о ма ва-
жан и стра те шки, за то што за ла зи ду бо ко у те ри то ри ју где мо гу да 
уђу аме рич ки но са чи ави о на и дру ге по мор ске сна ге и кон тро ли шу 
ши ру те ри то ри ју. Уз то, све зе мље око Пер сиј ског за ли ва су ја ко 
бо га те наф том. Ту су, с јед не стра не, Иран, а са дру ге Ирак, из ме-
ђу њих Ку вајт, Арап ски Еми ра ти и низ дру гих зе ма ља. Да кле, по-
треб но је кон тро ли са ти си ту а ци ју у том ре ги о ну. Иран, као нај ве ћа 
зе мља, у ко јој је на вла сти био шах Ре за Па хла ви, уз тај ну по моћ и 
по др шку Ве ли ке Бри та ни је и Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, тре-
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ба ло је да бу де за штит ник ан гло сак сон ских аме рич ко-бри тан ских 
ин те ре са у Пер сиј ском за ли ву. 

Ме ђу тим, про шло је два де сет го ди на, 1973. је из би ла ве ли ка 
нафт на кри за ко ја је уз др ма ла за пад ни свет, јер су се зе мље про-
из во ђа чи наф те, укљу чу ју ћи и тај ре ги он, у ме ђу вре ме ну ор га ни-
зо ва ле у ор га ни за ци ју про из во ђа ча наф те „ОПЕК“ са се ди штем у 
Бе чу, ко ја је дик ти ра ла це не наф те као стра те шке си ро ви не за све 
зе мље и за њи хо ве ин ду стриј ске, али и за вој не по тен ци ја ле. Наф-
та, ко ја је у то вре ме би ла вр ло јеф ти на, не ко ли ко до ла ра за ба рел, 
па се за у ста ви ла на 20 до ла ра за ба рел, пре пар ме се ци је до сти гла 
ре корд ну це ну од пре ко 135 до ла ра за ба рел. Да кле, наф та је ви ше-
стру ко по ску пе ла и све ви ше је ко ри шће на као сред ство при ти ска, 
а што је по себ но ва жно и као раз лог за из би ја ње рат них су ко ба, па 
и овог по след њег ра та у Ира ку. Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве као 
гло бал на си ла, же ле да кон тро ли шу, да по ста ве сво је сна ге бли зу 
нај ва жни јих на ла зи шта наф те ко ја се по ла ко ис цр пљу ју. Пред ви ђа 
се да ће за 40-50 го ди на би ти ис цр пље не свет ске ре зер ве наф те и 
мо ра ће да се пре ла зи на но ве енер гет ске из во ре. 

И он да се де си ла чуд на по ја ва. Фран цу ска је иза бра на као зе-
мља ко ја је има ла спе ци фич не од но се са иран ским Ша хом, да се у 
њој, уз одо бра ва ње ази ла опо зи ци о на ри ма и уз пре ћут ну по др шку, 
по ла ко при пре ма те рен за свр га ва ње иран ског ша ха Ре зе Па хла-
ви ја. На и ме, азил је дат иран ском му ли, од но сно вер ском ли де ру 
Хо ме и ни ју, ко ји је жи вео у Фран цу ској и по ла ко при пре мао де ста-
би ли за ци ју Ша ха. Фран цу ска је за шти ти ла вер ског ли де ра и ка да је 
про це ње но да је до шао тре ну так за сме ну „из ве зла“ је Хо ме и ни ја 
Ира ну. От по че ла је иран ска „Ислам ска ре во лу ци ја“. Уз по моћ му ла 
и фа на ти зо ва них вер ни ка сврг нут је Ре за Па хла ви. Имам Хо ме и ни 
се усто ли чио на вла сти у Ира ну, за хва љу ју ћи умно го ме по др шци 
За па да, у овом слу ча ју Фран цу ске, а ко ја то си гур но ни је ра ди ла 
без ко ор ди на ци је, са рад ње и без до го во ра са дру гим за пад ним зе-
мља ма. 

Иран ског вер ског ли де ра има ма Хо ме и ни ја и му ле ко је и да-
нас  чвр сто вла да ју Ира ном, за пад не зе мље де фи ни шу са да као 
„им пе ри ју зла“, да кле исте оне ко је су им по мо гле да до ђу на власт. 
У тој опе ра ци ји фран цу ска др жа ва као де мо крат ска зе мља за пад-
ног све та има ла је ис так ну ту уло гу.  

Да је дан слу чај не по твр ђу је пра ви ло, све до чи и овај при-
мер. Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве су, пре и на ро чи то за вре ме Со-
вјет ске ин тер вен ци је у Ав га ни ста ну, по др жа ли та ли бан ски ре жим 
у овој зе мљи. Та со вјет ска ин тер вен ци ја у со вјет ским очи ма је 
би ла оправ да на ства ра њем ислам ског ре жи ма ко ји ће би ти љу ти 
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не при ја тељ Со вјет ском Са ве зу. По ло ги ци за пре ча ва ња, од но сно 
ства ра ња при ја тељ ских зе ма ља у окру же њу, са ве знич ких уме сто 
не при ја тељ ских, Со вјет ски Са вез је ин тер ве ни сао у Ав га ни ста-
ну, скон цен три сао тру пе и пре тр пео не у спех и био при ну ђен да се 
по сра мљен по ву че из Ав га ни ста на. У то вре ме по крет ко ји је био 
про тив та да шњег Со вјет ског Са ве за, и ко ји је ра то вао про тив со-
вјет ских ин тер вен ци о них тру па, су све срд но и тај но по ма га ле Сје-
ди ње не Аме рич ке Др жа ве. По ма га ле ору жа но, до ста вља ју ћи му 
нај са вре ме ни је на о ру жа ње укљу чу ју ћи и чу ве не про тив а ви он ске, 
нај со фи сти ци ра ни је „Свин гер“ ра ке те ве ли ке ра зор не мо ћи. Лан-
си ра ју ћи их са ра ме на, те шко их је ло ци ра ти или се од њих за шти-
ти ти. Лан се ри ма ло ве ћи од ба зу ке, ко ји има ју са вре ме не си сте ме 
за на во ђе ње и ко му ни ка ци је и ра ке те ко је, лан си ра не са ра ме на, 
мо гу да ски ну би ло ко ји мо дер ни ави он, чак до 10.000 ме та ра ви-
си не. По што су Ру си ин тер ве ни са ли та мо са сво јим „су хо ји ма“ и 
„ми го ви ма“ и бом бар до ва ли кам по ве та ли бан ских је ди ни ца у ра ту 
про тив свог не при ја те ља. „Свин ге ри“ ко је су Аме ри кан ци бес плат-
но до ста ви ли Ав га ни стан ци ма, су слу жи ли да по др же са ве зни ке 
– та ли ба не про тив су прот ног бло ка Со вјет ског Са ве за. То је из гле-
да ло са свим ло гич но, нор мал но из угла гле да ња Сје ди ње них Аме-
рич ких Др жа ва, и њи хо ве кон цеп ци је за пре ча ва ња, од но сно ства-
ра ња „не при ја те ља мо га не при ја те ља“ као мог при ја те ља. 

Ме ђу тим, шта се де си ло? По сле по вла че ња Со вјет ског Са-
ве за, ко ји је не слав но за вр шио ову аван ту ру, та ли бан ски ре жим се 
окре нуо про тив Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва. По ис тој оној ло-
ги ци као ре жим му ла у Ира ну, та ли бан ски ре жим се вр ло бр зо пре-
тво рио у оштрог и огор че ног не при ја те ља Сје ди ње них Аме рич ких 
Др жа ва и За па да у це ли ни. Не са мо да је по стао не при ја тељ, већ је 
дао и скло ни ште и по др шку ме ђу на род ним те ро ри сти ма Ал Ка и де 
ко ји су из вр ши ли на пад на Свет ски тр го вин ски цен тар, на ма дрид-
ски јав ни са о бра ћај и мно ге дру ге. Да ли су им по др шку и скло ни-
ште на ав га ни стан ској те ри то ри ји. Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве 
су са да у ра ту и стал но при сут не са сво јим са ве знич ким сна га ма 
у НА ТО пак ту на те ри то ри ји Ав га ни ста на, где по ку ша ва ју да ис-
ко ре не та ли бан ске бор це и оне ко је пру жа ју за шти ту Оса ми Бин 
Ла де ну и Ал Ка и ди. Ме ђу тим, шта је про блем? Што та ли ба ни уз 
фа на ти зам и да ље има ју „Свин ге ре“ ко је су им Аме ри кан ци да ли. 

Тре ћи при мер се ти че ра та у Ви јет на му. Сво је вре ме но су 
Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, по ис тој ло ги ци, има ле по кро ви-
тељ ски од нос пре ма ре жи му Ју жног Ви јет на ма, ко ји је био про за-
пад ни, про а ме рич ки. Ре жим Хо Ши Ми на у Се вер ном Ви јет на му, 
био је про со вјет ски, про ки не ски – ко му ни стич ки ре жим. И то је у 
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по ли ти ци за пре ча ва ња до ве ло до то га (ка да су се Фран цу зи по сле 
не у спе шног ра то ва ња у Ви јет на му по ву кли), да су Аме ри кан ци, 
у вре ме Ник со на, по че ли да ин тер ве ни шу, и до шло је до ве ли ког 
ви јет нам ског ра та, у ко ме су Аме ри кан ци, ко ри сте ћи нај са вре ме-
ни ја и нај су ро ви ја оруж ја, на ро чи то на палм бом бе и раз не хе миј-
ске аген се, ус пе ле да иза зо ву пре ко ми ли он људ ских жр та ва ме ђу 
Ви јет нам ци ма, а би ло је и пре ко 50.000 по ги ну лих Аме ри ка на ца, 
што Аме ри ка сво јим вла сти ма ни ка да не ће да опро сти. Стра вич ни 
зло чи ни су из вр ше ни у ци љу да омо гу ће да це ли Ви јет нам бу де 
про за пад но, а ан ти со вјет ски ор га ни зо ван, и да у Ви јет на му вла да 
ка пи та ли стич ки про за пад ни ре жим, уме сто оно га ко ји се на се ве ру 
те ве штач ки по де ље не др жа ве раз ви јао и ко ји је имао бли ске ве зе 
са Ки ном и Со вјет ским Са ве зом. У том ра ту, иако је из гле да ло да ће 
Аме ри кан ци, као ве ли ка си ла, пот пу но уни шти ти зе мљу и по бе ди-
ти ви јет нам ски на род, ипак се до го ди ло, као што се обич но до га ђа, 
да је ви јет нам ски на род, иако је пре тр пео ве ли ка ра за ра ња и жр тве, 
по бе дио. Аме ри кан ци су се по ву кли, и шта се де си ло по сле то га?

Два Ви јет на ма су се ује ди ни ла под јед ним ре жи мом ко ји је 
био ан ти за пад но, со ци ја ли стич ки на стро јен, и ко ји је са мим тим, 
по те о ри ји за пре ча ва ња, био на кло њен са рад њи са Со вјет ским Са-
ве зом и Ки ном и дру гим со ци ја ли стич ким зе мља ма. 

Да кле, чи та ва опе ра ци ја ства ра ња ма ри о нет ског ре жи ма у 
Ју жном Ви јет на му, ко ји би тре ба ло уз по моћ Аме ри ке да за у зме 
чи та ву те ри то ри ју и фор ми ра ре жим ко ји ће би ти са ве знич ки са 
Аме ри ком, окре ну ла се у сво ју су прот ност. 

Но ви Ви јет нам, ко ји је са да у успо ну, по стао је не за ви сан 
али не про за пад но ори јен ти сан и не са ве зник са Аме ри ком. Да нас 
је, по сле свих ло мо ва у ме ђу на род ним од но си ма, Ви јет нам не за ви-
сна зе мља ко ја гле да сво ја по сла и убр за но се раз ви ја. Аме ри кан ци 
су, по сле пре го во ра са вла сти ма но ве Ре пу бли ке Ви јет нам, до шли 
до ми ров ног спо ра зу ма, по ву кли се и са да  по ку ша ва ју да раз ви-
ју од но се са рад ње. Ви јет нам је по стао вр ло ва жна де сти на ци ја за 
„шраф ци гер ин ду стри ју“ ко ја, ко ри сте ћи јеф ти ну рад ну сна гу, пра-
ви про из во де по зна тих свет ских мар ки. Са дру ге стра не, Ви јет нам 
је, са до брим си сте мом школ ства, по стао ва жан из во зник па ме ти, 
ин фор ма тич ки об у че ног ка дра ко ји све ви ше за у зи ма ва жно ме сто 
у аме рич кој „си ли кон ској до ли ни“ и мно гим дру гим за пад ним зе-
мља ма. На при мер, Не мач ка стал но про гла ша ва да има по тре бу за 
ви со ко об у че ним ин фор ма тич ким ка дро ви ма, у обла сти ра чу нар-
ске ин ду стри је и уоп ште све га што пра ти ин фор ма тич ку ре во лу-
ци ју и нај ви ше же ли увоз тих ка дро ва из Ин ди је и Ви јет на ма. Има 
раз ло га за то. То су до бри рад ни ци ко ји не ма ју пре ве ли ке зах те ве, 
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зна чи мо гу да се за до во ље и ма њом пла том од оне ко ја при па да тим 
вр ста ма ка дро ва на европ ском тр жи шту, а за тим не ма ју тра ди ци-
ју син ди кал ног оку пља ња или про те ста па ни су де ста би ли зу ју ћи 
еле мент. Не ће се де си ти, да нас-су тра, да за јед но са ло кал ним син-
ди ка ти ма иду на ули це, тра же ћи по ве ћа ње пла те или по бољ ша ње 
по ло жа ја. Због то га су они по год ни и по жељ ни на тр жи шти ма ра да 
раз ви је них зе ма ља, јер ра де из ван ред но, ди сци пли но ва ни су, за до-
вољ ни су пла та ма ко је су бо ље не го у њи хо вим зе мља ма, вр ло су 
ве за ни за сво ју зе мљу и по ро дич ну тра ди ци ју, ша љу до зна ке у сво-
ју зе мљу, а не за ке ра ју мно го, и ни су им по тре би из у зет ни усло ви, 
ни стам бе ни, ни дру ги, да би при хва ти ли од ре ђе ни по сао. 

При ме ра за до каз овој те зи би мо гло да бу де још мно го. Мо-
гли би за при ме ре да узме мо и зе мље Вар шав ског пак та, Пољ ску, 
Че шку, Ма ђар ску, у ко ји ма су не ка да Со вје ти ство ри ли ма ри о нет-
ске ре жи ме, а те су се зе мље окре ну ле про тив Со вјет ског Са ве за, 
и учла ни ле се у НА ТО пакт. Да кле, ма ри о нет ске тво ре ви не ство-
ре не да би за пре ча ва ле до ми на ци ју или ути цај су прот ног та бо ра, 
по пра ви лу се, пре или ка сни је, окре ћу про тив ин те ре са и ути ца ја 
оно га ко ји их је ство рио и уме сто при ја те ља по ста ју не при ја те љи 
ве ли ког за штит ни ка, а њи хо ви се од но си мо ра ју ре ша ва ти су ко бом 
и нај че шће ра том.

По сле све га на пред из ло же ног по ста вља ју се оправ да на пи-
та ња: Шта да ра де и ка ко да се по на ша ју ма ле и сред ње зе мље? 
Ка ква је њи хо ва уло га у ме ђу на род ним од но си ма? Ка ква је уло га 
на ци ја, ре ги о на, еко ном ских ин те гра ци ја као што су ЕУ или дру ге 
за јед ни це др жа ва, у са вре ме ним ме ђу на род ним од но си ма? По ку-
шај мо да то са гле да мо на при ме ру Ре пу бли ке Ср би је.

ПО ЗИ ЦИ ЈА СР БИ ЈЕ  
У СА ВРЕ МЕ НИМ МЕ ЂУ НА РОД НИМ ОД НО СИ МА

Де си ле су се озбиљ не про ме не у са вре ме ним ме ђу на род ним 
од но си ма од 1989. до да нас. Од па да Бер лин ског зи да, уру ша ва ња 
ко му ни стич ког бло ка, до рас та ка ња по зна тих со ци ја ли стич ких фе-
де ра ци ја на европ ском тлу, не ких на ми ран на чин, не ких, на жа лост, 
уз рат не су ко бе, жр тве и ра за ра ња. Че шка и Сло вач ка су се раз дво-
ји ле на ми ран на чин, уз све ри зи ке мо гу ћих гу би та ка, али да нас су 
и јед на и дру га зе мља чла ни це НА ТО пак та и Европ ске уни је, уз 
озби љан и ви сок про це нат го ди шњег при вред ног ра ста. Сло вач ка 
је, ре ци мо, ме ђу чла ни ца ма Европ ске уни је са нај ве ћим сто пом ра-
ста, пре ко 10% про шле го ди не, што је из ван ре дан ре зул тат, Че шка 
је на пу ту еко ном ског раз во ја, уз при вла че ње круп них ин ве сти ци ја 
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(на пр. Фол ксва ге на“ ко ји је от ку пио 100% ак ци ја „Шко де“ и дру-
гих за пад них ин ду стри ја), и раз ви ја се си гур но и бр зо. 

Не ке зе мље, као што је Со вјет ски Са вез као ве ли ка со ци ја ли-
стич ка фе де ра ци ја, су се рас па ле, та ко ђе без ве ли ких рат них су ко-
ба, на њи хо ву сре ћу. СФРЈ се, на жа лост, као фе де ра ци ја рас па ла, 
уз ве ли ке људ ске жр тве и ра за ра ња, уз гра ђан ске ра то ве ко ји су 
усле ди ли и уз све про бле ме ко је смо има ли. 

По сле све га што се до га ђа ло има се ути сак, са да са исто-
риј ском дис тан цом, да су вла сти у бив шој Ју го сла ви ји и вла сти у 
тво ре ви на ма ко је су на ста ле по сле бив ше Ју го сла ви је, по гре шно 
схва та ле и ту ма чи ле та да шње ме ђу на род не од но се. Као да су ти 
про це си про шли ми мо њих, а да ни су би ли до вољ но схва ће ни, 
ни ти се ак ци ја ре жи ма при ла го ђа ва ла усло ви ма у са вре ме ним ме-
ђу на род ним од но си ма. То је је дан од глав них раз ло га не да ћа ко је 
су усле ди ле. Уз „те о ри је за ве ре“ и за блу де да је исти на на на шој 
стра ни, да нам ни је по треб на ни ка ква ме диј ска кам па ња, да смо ми 
нај ја чи па ће мо не ка жње но ин тер ве ни са ти, јер би се ти ме кр ши ле 
нор ме ме ђу на род ног пра ва, су ве ре ни тет, по ве ља Ује ди ње них на-
ци ја, Хел син шки до ку мент, и та ко да ље. 

Ме ђу тим, мо ра мо, гле да ти у бу дућ ност. Шта да ље? Би ло је 
за ла га ња, не ких на зо ви му дрих по ли ти ча ра, да ми са да тре ба да, са 
са ве знич ким зе мља ма, по ве де мо бит ку про тив гло ба ли за ци је ко ја 
је су ро ва и не ху ма на, ко ја угро жа ва ма ле зе мље у раз во ју, ко ја је 
не пра вед на итд. До бро је да то ни смо ра ди ли, јер то са мо ме га-
ло ман ски умо ви мо гу оче ки ва ти. Ако ве ли ке зе мље, са енорм ним 
еко ном ским по тен ци ја ли ма, као што је Ки на (упр кос то ме што је 
др жа ва дик та ту ре про ле те ри ја та, ка ко пи ше у њи хо вом Уста ву), 
не ра ту је про тив гло ба ли за ци је и мон ди ја ли за ци је, већ ис пу ња ва 
усло ве за члан ство у Свет ској тр го вин ској ор га ни за ци ји и из би ја 
на че твр то ме сто у еко ном ском по гле ду у све ту, за што би се ми ис-
ту ра ли да во ди мо ра то ве про тив гло ба ли за ци је. Уме сто праг ма тич-
не ло ги ке да се при ла го ди мо усло ви ма и ви ди мо где нај ви ше мо же-
мо да про фи ти ра мо, на ба зи на ших аду та? Да ли је то здра ва хра на, 
ту ри зам, во да, по љо при вре да, ор ган ска или не ка дру га, или је то 
до бро шко ло ван и фор ми ран ка дар, ко ји је, ипак, на ви као на ни жа 
при ма ња од за пад них, или је то при вла че ње стра них ин ве сти ци ја 
та ко што ће мо сма њи ти по ре зе и сл. То је оно што пре о ста је зе мљи 
ка ква је на ша, да ис ко ри сти сво је по тен ци ја ле и да на то ме гра ди 
еко ном ски раз вој. 

Да кле, на ба зи ску по пла ће них ис ку ста ва ко нач но тре ба да 
из ву че мо пра ве за кључ ке. Они  би мо гли да се сво де на то ка ко ни-
ка ко не сме мо ићи у изо ла ци ју јер се то не ис пла ти, а то смо јед ном 
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пре жи ве ли. Ми тре ба да гле да мо на ше ин те ре се и ре ша ва мо на-
ше про бле ме и то у ци љу раз во ја ове зе мље, по бољ ша ва ња усло ва 
жи во та на ших гра ђа на и на ше ин ду стри је, на шег из во за, опо рав ка 
при вре де, раз во ја на ше зе мље у це ли ни и сл. На рав но, ако је пут 
за по бољ ша ни жи вот у овој зе мљи пут европ ске ин те гра ци је, он да 
тре ба да се тру ди мо да на том пла ну ра ди мо, јер не ке дру ге ин те-
гра ци је, или са ве зи, су мо ти ви са ни спе ци фич ним, се бич ним ин те-
ре си ма по је ди них зе ма ља и мо гу се раз у ме ти та ко, али ни ка ко не 
мо гу би ти трај но ре ше ње за на шу си ту а ци ју. 

У сва ком слу ча ју, јед но од нај го рих мо гу ћих ре ше ња је за-
о штра ва ње од но са са сви ма и пре тва ра ње се бе у све сну жр тву, 
а ства ра ње не при ја тељ ских или ло ших од но са са сви ма ко ји нас 
окру жу ју. По у че ни при ме ри ма дру гих зе ма ља ко је бра не сво је ин-
те ре се, на на чин што те ри то ри је ко је су им при вре ме но од у зе те 
или са мо про гла ше не бра не и не од у ста ју од њих (као што је ки-
не ска по ли ти ка пре ма Тај ва ну, од но сно Фор мо зи, или као што су 
не ки дру ги при ме ри у исто ри ји), тре ба да ис тра је мо и да се др жи-
мо то га да је ово не ле ги тим на са мо про кла мо ва на не за ви сност ко ју 
ни ка да не ће мо при зна ти. За ко ју ће мо се бо ри ти свим по ли тич ким 
сред стви ма, али то не зна чи да тре ба да уђе мо у су коб са зе мља ма 
ко је су из ових или оних раз ло га са ве зни штва или то га што су под 
ве ли ким при ти ском ве ли ке си ле ко ја дик ти ра усло ве у ме ђу на род-
ним од но си ма при хва ти ле ту не за ви сност. Не би би ло до бро да са 
њи ма уђе мо у не при ја тељ ске од но се, пре ки не мо са рад њу или би ло 
шта ра ди мо на сво ју ште ту. 

Осе ћај не прав де ко ја је учи ње на пре ма на ма сто ји и тре ба га 
по ка за ти. Тре ба прин ци пи јел но стал но под вла чи ти да је ме ђу на-
род но пра во, као осно ва свет ског по рет ка или са вре ме них ме ђу-
на род них од но са, озбиљ но угро же но у овом слу ча ју. Али, то тре ба 
ста ви ти у кон текст да но во фор ми ра ни свет ски по ре дак, ба зи ран на 
кр ше њу ме ђу на род ног пра ва, у на шем слу ча ју отва ра мо ре озбиљ-
них про бле ма за низ дру гих зе ма ља. 

Ту се отва ра и дру ги про блем. Ру си нас по др жа ва ју у ста ву 
да ово ни је је дин ствен слу чај, већ пре се дан, ко ји отва ра Пан до ри-
ну ку ти ју и бре ме про бле ма ко ји ће се отво ри ти ов де и он де. Иако 
Ру си ма од го ва ра да по др же Ју жну Осе ти ју да се при кљу чи Ру си ји, 
да по др же Прид ње стро вље да се при дру жи Ру си ји, исто вре ме но 
им то не од го ва ра у слу ча ју Че че ни је ко ја мо же да тра жи да се, по 
истом прин ци пу, одво ји од Ру си је. Да кле, то тум ба ње гра ни ца не 
од го ва ра чак ни они ма ко ји су на ши са ве зни ци у овој си ту а ци ји. 
Мо жда је ре ше ње ор га ни зо ва ње свет ске кон фе рен ци је о гра ни ца-
ма, ко ја ће ре а фир ми са ти уло гу ко лек тив не без бед но сти или ко лек-
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тив ног фак то ра, па би то мо гли да пред ло жи мо уме сто овог са да, 
јер су Ује ди ње не на ци је и Са вет без бед но сти са свим за о би ђе ни у 
ре ша ва њу овог про бле ма. Ком пли ко ва на си ту а ци ја, али уло га ма-
лих зе ма ља ни је са мо да сле де и сле по по шту ју и вла да ју се по су-
ге сти ја ма нај ра зви је ни јих зе ма ља, већ и да сво јом про ми шље ном 
ак ци јом за шти те сво је ин те ре се на нај бо љи мо гу ћи на чин, уз из бе-
га ва ње гол го та и ка та стро фа, су ко ба, ра та и слич но. 

По сто ји, ме ђу вој ним ана ли ти ча ри ма, јед но пра ви ло, пре по-
ру ка ма лим и сла би јим др жа ва ма по пи та њу: Ка ко да до би је те рат 
ка да сте ма ли, сла би ји од ве ћих про тив ни ка? Та ко што га не ће те ни 
во ди ти. Јер се по ка зу је да се рат не ис пла ти. Рет ко ко ји рат је за-
вр шен та ко што је онај нај ја чи оства рио све сво је ин те ре се. Ви јет-
нам ски рат ни је за вр шио та ко што су се Аме ри кан ци про сла ви ли и 
оства ри ли сво је ин те ре се. Со вјет ска ин тер вен ци ја у Ав га ни ста ну 
ни је се за вр ши ла та ко што су Со вје ти по бе ди ли и оства ри ли све 
сво је ци ље ве. Рат у Ира ку, ко ји су Аме ри кан ци и са ве зни ци по ве-
ли, ни је се за вр шио та ко што су по бе ди ли и са да мо гу да се по ву ку 
мир но и да зна ју да има ју ма ри о нет ски ре жим. Вр ло ком пли ко ва-
но пи та ње шта ће, од но сно да ли мо гу да се по ву ку и оста ве иза 
се бе ха ос или да ка жу да је све би ло уза луд. До са да је зва нич но 
3000 и не што ви ше по ги ну лих аме рич ких вој ни ка, а за што? Ко ји 
је по стиг ну ти ре зул тат? Зе мља у ра су лу, ко ја ће се мо жда рас па-
сти на не ко ли ко де ло ва и ко ја ће стал но би ти у гра ђан ском ра ту. 
Ак ци ја по др шке Ал бан ци ма на Ко со ву да фор ми ра ју сво ју др жа ву, 
у си ту а ци ји ка да 25 ми ли о на Кур да жи ве у че ти ри, пет др жа ва на 
Бли ском ис то ку и ка да не ма ју пра ва да фор ми ра ју сво ју др жа ву, 
већ тур ска вој ска пре ла зи ирач ку гра ни цу и уби ја Кур де ко ји на 
њи хо вој те ри то ри ји, та мо у дру гој зе мљи, не мо же ни ка ко да се 
прав да. Да кле, за јед не је одо бре на са мо стал ност, а Кур ди не мо гу 
да фор ми ра ју сво ју др жа ву. Или Па ле стин ци, ко ји се то ли ко ду го за 
то бо ре. На род ко ји је про па тио то ли ко, ко ме је од у зе та те ри то ри-
ја (и ко ји ста ти стич ки не ма не пи сме них). Шко ло ван, ци ви ли зо ван 
на род ко ји има сво ју ве ру и оби ча је и сл. ко ји не мо же да оства ри 
пра во да по вра ти сво ју др жа ву, на јед ном де лу те ри то ри је ко ја му 
је од у зе та, уз исто вре ме но по ма га ње Ал бан ци ма са Ко со ва да фор-
ми ра ју дру гу ал бан ску др жа ву на бал кан ском тлу и да ста ве шест 
зве зди ца на за ста ву, што на гла ша ва пре тен зи је да је у свих шест 
др жа ва у ко ји ма жи ве Ал бан ци, на овом тлу, при сут на иста иде ја, а 
то је Ве ли ка Ал ба ни ја. 

Та кав дво стру ки ар шин у од но су пре ма јед ном про бле му не 
мо же ду го да тра је. Ре зул ти ра ће су ко би ма. И он да ће свет ски по-
ли ца јац мо ра ти да ша ље сво је вој ни ке да ин тер ве ни шу. Са да је ре-
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шио да по ву че сво је вој ни ке са Ко со ва и да их за ме ни европ ским 
вој ни ци ма. Јер ка да ин си сти ра те да је Ко со во европ ски про блем, 
из во ли те, ре ша вај те га. По ша љи те сво ју ми си ју, па ре ша вај те, а ми 
има мо по сла у не ким дру гим под руч ји ма и по ву ћи ће мо на ше вој-
ни ке да их по ша ље мо у Ав га ни стан, Ирак или не где дру где. Ме ђу-
тим, та не прин ци пи јел ност ће иза зва ти низ про бле ма у под руч ји ма 
где Аме ри кан ци мо гу да ин тер ве ни шу. Да по ша љу сна ге из ху ма-
ни тар них, или дру гих раз ло га. 

Не где не ће мо ћи да ин тер ве ни шу, као што је то слу чај са под-
руч ји ма из азиј ског де ла бив шег Со вјет ског Са ве за. По сто ји пра-
во слав на јер мен ска ве ћи на у На гор ном Ка ра ба ху, под руч ју ко је се 
на ла зи усред пре те жно му сли ман ске зе мље Азер беј џан, а за ко му-
ни ка ци ју са На гор но Ка ра ба хом по сто ји са мо до зво ље ни уски ко-
ри дор, осво јен по сле азер беј џан ско-јер мен ског ра та (ус по ста вљен 
уз по сре до ва ње ру ске вој ске). На гор но Ка ра бах и да ље зах те ва да 
фор ми ра сво ју др жа ву, по пут Ал ба на ца са Ко со ва, ко ја ће би ти сје-
ди ње на или у брат ским од но си ма са су сед ном Јер ме ни јом. По себ-
но с об зи ром да су пра во слав ци исте на ци је, по ре кла и тра ди ци је 
ко ји има ју сво је ма на сти ре, цр кве, исти је зик и кул ту ру. Јер мен ска 
цр ква је, ус пут да на по ме не мо, нај ста ри ја пра во слав на цр ква на 
све ту, из тре ћег ве ка но ве ере. Да кле, ако та мо из би је про блем, Ру-
си ће мо ра ти да се укљу че у ње го во ре ша ва ње. А пре се дан Ко со ва 
ће ва жи ти сву да. И ту би Ру си по др жа ли На гор но Ка ра бах да се 
одво ји, али шта ће мо са Че че ни јом, ко ја је му сли ман ска, у са ста ву 
Ру си је, а ко ја же ли да се одво ји? Че че ни ће ре зо но ва ти на ба зи ко-
сов ског пре се да на: „Па, кад ови Ал бан ци са Ко со ва мо гу, за што ми 
не мо же мо? За што за нас не ва жи то пра ви ло?“ Да кле, то су опа сни 
пре се да ни ко ји пре те да угро зе чи та ву по тре се ну и де ста би ли зо ва-
ну кон струк ци ју са вре ме них ме ђу на род них од но са, ко ји ви ше ни су 
за сно ва ни на рав но те жи си ле и стра ха, већ су пре пу ште ни на ми-
лост  ин тер ве ни са ња и вла да ња јед не си ле. 

Кон цеп том Евро пе ре ги о на ви ше не ће би ти то ли ко ва жно 
да ли при па да те Тран сил ва ни ји, По мо ра вљу, По ду на вљу, тур ском 
или грч ком де лу Ки пра, јер су сви ови ре ги о ни чла но ви Европ ске 
уни је, па ће се тај про блем сма њи ти или убла жи ти. По тен ци јал ни 
про бле ми, као што је мо гу ћи рас пад Бел ги је или оса мо ста ље ње 
Ба ски је и Кор зи ке, ће се ре ша ва ти у по ро ди ци, с јед не стра не ре ла-
ти ви зи ра њем гра ни ца, с дру ге стра не убр за ним еко ном ским раз во-
јем, где ће чи ње ни ца да бо ље жи ви те и да сте у ЕУ, би ти ва жни ја од 
то га ко сте и ком ре ги о ну при па да те. То, на рав но, не под ра зу ме ва 
гу би так на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та дра жа ва и ре ги о на. 
Мо жда је то ре ше ње ко је би нас мо гло ли ши ти ових про бле ма. Ни-
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ко од на ших по ли ти ча ра то ни је по тен ци рао, а са да ини ци ја ти ва 
до ла зи од стра не Че шке ко ја ка же: „Дај те да на пра ви мо „стенд бај“, 
или за мр зне мо пи та ње ре ше ња ста ту са Ко со ва све до тле док За-
пад ни Бал кан, од но сно Ср би ја са Ко со вом и све ове окол не др жа ве 
укљу чу ју ћи и Ал ба ни ју, не уђу у Европ ску уни ју убр за ним тем-
пом.“ Убр за ним тем пом – то зна чи за де се так го ди на. 

Али, прет по став ка је да ће ула ском у еко ном ску и по ли тич-
ку ин те гра ци ју ка ква је Европ ска уни ја, пре ста ти тен зи је из ме ђу 
ет нич ких гру па јер ће сви има ти ет нич ке гру пе, раз ли чи те де ло ве 
ко ји ће жи ве ти бо ље и у за јед ни ци кроз Европ ску уни ју ре ша ва ти 
те про бле ме. Што опет не ис кљу чу је да се та кви про бле ми по ја-
вљу ју из ван гра ни ца Европ ске уни је, у бив шем Со вјет ском Са ве зу 
и дру где. 

Ка ко из бе ћи те про бле ме у бу дућ но сти? Пре све га са зна њем 
да се све у жи во ту мо же ре ши ти ком про ми сом, а не ра том. За то је 
по треб но ме ња ти мно го у гла ва ма сва ког гра ђа ни на, на ро чи то по-
ли ти ча ра. По треб но је мно го уз др жа ва ња и са мо кон тро ле у сва ко-
днев ном жи во ту, да се ис кр сли про блем ре ши ком про ми сом. Ком-
про мис је оп ти мал но мо гу ће ре ше ње из ме ђу мак си мал них зах те ва 
про тив ни ка. У свим ан гло сак сон ским или за пад ним зе мља ма се 
ком про мис сма тра из у зет но по зи тив ним чи ном, а са мо се код нас 
сма тра сра мо том. Та кво раз ми шља ње он да во ди у су ко бе и ра то ве 
из ме ђу по је ди на ца, али и др жа ва. 

Ре ци мо, у Европ ској уни ји је ва жно пра ви ло да се са мо кон-
сен зу сом до но се од лу ке па је то иза зи ва ло ве ли ке бло ка де. До вољ-
но је да јед на др жа ва ка же не и он да сви мо ра ју да по но во пре го-
ва ра ју, иза за тво ре них вра та и да ва њем не ких усту па ка про ме не 
став, па су он да у ЕУ по ку ша ва ли да то из ме не Уста вом. Од ре ђе на 
су пи та ња за ко ја је по тре бан кон сен зус, а све оста ло на пре гла са-
ва ње. Али, про је кат европ ског Уста ва ни је про шао на ре фе рен ду-
ми ма у Фран цу ској и Хо лан ди ји. Са да се, уме сто ње га по ку ша ва 
да ре гу ли ше да ље ефи ка сно функ ци о ни са ње ЕУ, ра ти фи ка ци јом 
Ли са бон ског спо ра зу ма ко ји је пре у зео основ на ре ше ња из на цр та 
не у сво је ног Уста ва.

По гле дај мо ре пер ку си је та квог прин ци па од лу чи ва ња на 
при ме ру про бле ма са ко ји ма се су о ча ва су сед на Ре пу бли ка Ма ке-
до ни ја. У НА ТО пак ту је ва же ћи прин цип од лу чи ва ња са мо и ис-
кљу чи во кон сен зус. И због то га се пред ви ђа ло да ће Ма ке до ни ја 
те шко ући у НА ТО пакт на Са ми ту у Бу ку ре шту, у апри лу 2008, јер 
ће Грч ка ста ви ти ве то, ако се не до го во ре о бу ду ћем име ну ове др-
жа ве. Зна ло се да Ма ке до ни ја не ће да при хва ти јед но од пет пред-
ло же них име на: Ре пу бли ка Ско пље, Ма ке до ни ја Ско пље, Скоп ска 
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Ма ке до ни ја, Но ва Ма ке до ни ја и Се вер на Ма ке до ни ја. Све то гра-
ђа ни ма и вла сти ма у Ма ке до ни ји де лу је као атак на на ци о нал но 
до сто јан ство. Из Грч ке пер цеп ци је сва ко про гла ша ва ње Ре пу бли ке 
Ма ке до ни је, кад и они има ју Се вер ну Грч ку ко ја се зо ве Ма ке до-
ни ја, мо же кроз 10 или 15 го ди на да иза зо ве се па ра ти ситчке про-
бле ме ка рак те ри стич не за Бал кан. Јер ако Ма ке дон ци на ста ве да 
ин си сти ра ју ис кљу чи во на име ну Ре пу бли ка Ма ке до ни ја, он да не-
ма ком про ми са. До са да Гр ци при хва та ју да се ова зе мља још увек 
зо ве Бив ша Ју го сло вен ска Ре пу бли ка Ма ке до ни ја, што је та ко ђе 
увре дљи во за Ма ке дон це. Ме ђу тим, мо ра ће да се на ђе ком про ми-
сно ре ше ње или ће Грч ка ста ви ти ве то, сва ки пут ка да сер по ку ша 
при јем Ма ке до ни је у НА ТО или ЕУ. На ве ли ко раз о ча ре ње на ших 
при ја те ља из Ма ке до ни је, на прет ка по овом пи та њу, па и у про це су 
њи хо вог учла ње ња у НА ТО и ЕУ још увек не ма. Без ком про ми са 
те шко да ће га и би ти.

По ста вља се пи та ње ко ја је по зи ци ја ма лих и сред њих зе ма-
ља, ка ква је на ша, у кон ста то ва ној гло ба ли за ци ји ме ђу на род них 
од но са у це ли ни? Ка ко те др жа ве тре ба да се по ста ве у гло ба ли-
за ци ји ме ђу на род них од но са где је ви дљи ва хе ге мо ни ја јед не гло-
бал не си ле у тим од но си ма? По ку ша ће мо да до ђе мо до за кључ ка, 
иако се ра ди о по ја ва ма ко је су у то ку и не мо гу се ана ли зи ра ти са 
исто риј ске дис тан це ка ко би се објек тив но, не при стра сно мо гло о 
њи ма про су ђи ва ти. То је ри зик са ко ји ма се су о ча ва сва ки ана ли ти-
чар ак ту ел них ме ђу на род них од но са.

УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА 

Мо же се за кљу чи ти, да ма ле и сред ње зе мље не мо гу са мо да 
се бес по го вор но по на ша ју по на ло зи ма глав них игра ча или сто же-
ра ме ђу на род них од но са, ка ко би то ре као Бже жин ски. Ра зу мљи во 
је да се, с об зи ром на сво ју по ли тич ку, вој ну и еко ном ску сна гу, оне 
не мо гу су прот ста ви ти про це си ма гло ба ли за ци је, ко ји за хва та ју и 
пре мре жа ва ју чи тав свет и ства ра ју од но се сло же не ме ђу за ви сно-
сти др жа ва. 

На осно ву до са да шњих ис ку ста ва се мо же за кљу чи ти да 
ма ле и сред ње зе мље мо ра ју да во де вр ло праг ма тич ну по ли ти ку, 
за сно ва ну на до бро про ми шље ном на ци о нал ном ин те ре су. Да кле, 
уме сто да се ис ти чу у пр ви план као бор ци про тив гло ба ли за ци је, 
а са мим тим на мар ги ни про це са од ко јих за ви си еко ном ски раз вој 
тих зе ма ља, по бољ ша ње усло ва жи во та и жи вот ног стан дар да ње-
них гра ђа на, од но сно да као про тив ни ци ри зи ку ју да бу ду под санк-
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ци ја ма, су ге ри ше се да би ма ле и сред ње зе мље тре ба ло да до бром, 
про ми шље ном по ли ти ком за сно ва ном на на ци о нал ним, еко ном-
ским, по ли тич ким и вој ним ин те ре си ма, про на ђу сво је аде кват но 
ме сто у про це си ма гло ба ли за ци је. Да на ба зи сво јих ком па ра тив-
них пред но сти и мо гућ но сти, про фи ти ра ју од по зи тив них аспе ка та 
гло ба ли за ци је нај ви ше што мо гу, ка ко би ис ко ри сти ли мо гућ но сти 
ко је гло ба ли за ци ја ну ди за убр за ни, еко ном ски и дру ги раз вој. Уко-
ли ко су пред но сти од ре ђе не зе мље – ви со ко раз ви је на, шко ло ва на 
и ква ли тет на рад на сна га и по тен ци јал, а са дру ге стра не ре ла тив но 
ни ска или ни жа це на ра да у од но су на ви со ко раз ви је не зе мље, то 
је објек тив на ком па ра тив на пред ност тих зе ма ља. Због то га би се 
ви со ко про дук тив не и ви со ко про фит не гра не ин ду стри је из раз ви-
је них зе ма ља, за хва љу ју ћи ни ској це ни ра да, а ква ли тет ној рад ној 
сна зи, се ли ле из сво јих ма тич них зе ма ља у ова под руч ја и осни ва-
ле сво је фи ли ја ле или ин ве сти ра ле у раз вој про фи та бил них ин ду-
стри ја, по го на и сек то ра у зе мља ма о ко ји ма се ра ди. 

Та ло ги ка и фи ло зо фи ја раз во ја се нај бо ље по ка зу је на при-
ме ру Ир ске, ко ја је од зе мље из во зни це рад не сна ге да нас по ста ла 
јед на од нај ра зви је ни јих зе ма ља Европ ске уни је. Ир ска је, у вре ме 
ве ли ких се о ба, ли фе ро ва ла ар ми ју ими гра на та у Аме ри ку. Они су, 
због огра ни че них еко ном ских по тен ци ја ла зе мље ко ја је ге о граф-
ски и кли мат ски та ко си ту и ра на, без по вољ не кли ме за про из вод њу 
по љо при вред них кул ту ра (осим про из вод ње кром пи ра и јеч ма И, 
на ба зи њих, ви ски ја и пи ва), без ве ли ких си ро вин ских по тен ци ја-
ла за раз вој пре ра ђи вач ких ин ду стри ја, на пу шта ли до мо ве, осва ја-
ли Аме ри ку и та мо про на ла зи ли по сао и сре ћу. Због то га што је, 
раз ли чи тим ме ра ма еко ном ске по ли ти ке, сти му ли са ла стра не ин-
ве сти то ре да ула жу у нај про фи та бил ни је гра не ин ду стри је, а то је 
ин фор ма тич ка ин ду стри ја, што је из вр ши ла ре фор му си сте ма шко-
ло ва ња, где је чак и сред ња шко ла по ста ла оба ве зна и бес плат на, 
у ко јој је ста ви ла ак це нат на шко ло ва ње ка дро ва за ин фор ма тич ку 
ин ду стри ју и што је це ну ра да за мр зла на од ре ђе ном ни воу Ир ска 
је по ста ла ин те ре сант на за ин ве сти то ре из ан гло сак сон ског све та. 

То је при мер за про у ча ва ње, ка ко јед на ма ла зе мља, са скром-
ним при род ним и си ро вин ским по тен ци ја ли ма, мо же да из ра сте у 
зе мљу ко ја има пре ко 40.000 евра на ци о нал ног до хот ка по гла ви 
ста нов ни ка. Ти ме је Ир ска пре те кла низ дру гих зе ма ља ко је има ју 
при род не по тен ци ја ле да мо гу да раз ви ју ри бар ство и по љо при-
вред ну про из вод њу и дру ге при вред не гра не, а она је од кр ша, ка-
ме на и хлад ног мо ра, на пра ви ла ова кав бум у еко ном ском по гле ду. 
Ни зом про пи са, са јед не стра не, од ри ца њем од евен ту ал них про те-
ста и штрај ко ва у зе мљи, за мр за ва њем пла та, сти му ли са њем штед-
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ње, а са дру ге стра не, фор си ра ним усме ра ва њем школ ства и обра-
зо ва ња ка про из вод њи ви со ко струч них ка дро ва и ни ском це ном 
ра да, Ир ска је по ка за ла ка ко ма ла зе мља мо же да ис ко ри сти пред-
но сти гло ба ли за ци је. Ула ском стра них ин ве сти ци ја, у Ир ској су се 
сме сти ли нај ве ћи по го ни „Ин те ла“ за про из вод њу ми кро чи по ва, 
за тим „Googl-а“ и дру гих „чи стих“ ин ду стри ја ко ји ма су бит ни не 
„ци гла и мал тер“, већ ум и ви со ка струч ност за про из вод њу со фи-
сти ци ра них еле ме на та у ко је је угра ђен нај ква ли тет ни ји рад и ко ји 
до но се ве ли ке про фи те. Да нас, на жа лост, свет ска еко ном ска кри за 
тре се и Ир ску, али још ви ше дру ге ма ле и сред ње зе мље.

Да кле, ин те рес ма лих и сред њих зе ма ља је да се осло не на 
сво је по тен ци ја ле и ком па ра тив не пред но сти, да раз ли чи тим ме ра-
ма уну тра шње, еко ном ске и дру ге по ли ти ке, сти му ли шу раз вој ин-
фра струк ту ре, ква ли тет не и ква ли фи ко ва не рад не сна ге и обла сти 
у ко ји ма мо гу да по стиг ну бо ље ре зул та те и на ба зи то га на ђу сво је 
ме сто у ме ђу на род ној рас по де ли, без ба ри је ра и гра ни ца. Зна чи да 
се укљу че у про це се гло ба ли за ци је у соп стве ном ин те ре су. По на-
вљам, уме сто по ли ти ке за тва ра ња или из два ја ња из про це са гло-
ба ли за ци је, да се укљу че у све то ко ве са вре ме них ме ђу на род них 
од но са у соп стве ном на ци о нал ном ин те ре су. 
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 Vla di mir Pr vu lo vić

THE PO SI TION OF SMALL AND ME DI UM CO UN TRI ES 
IN CON TEM PO RARY IN TER NA TI O NAL RE LA TI ONS, 

WITH A SPE CIAL VI EW ON RE PU BLIC OF SER BIA

Summary
What is the po si tion of small and me di um co un tri es, and what 

is our po si tion in the glo ba li za tion of in ter na ti o nal re la ti ons? Is ma-
king al li an ces and ‘hi ding un der the um brel la’ of the big the only way 
of pro tec tion of na ti o nal in te rests? What is the de stiny of the so cal led 
ma ri o net te re gi mes in hi story and to day? Is the re a pla ce for the in de-
pen dent po si tion and pro tec tion of small co un tri es’ na ti o nal in te rests 
in the sta ted glo ba li za tion of in ter na ti o nal re la ti ons? Is iso la tion from 
glo ba li za tion pro ces ses the so lu tion, or it can be fo und in jo i ning tho se 
pro ces ses in a co un try’s eco no mic and po li ti cal in te rest? What are ot her 
small and me di um co un tri es’ ex pe ri en ces? The po si tion of Ser bia in 
con tem po rary in ter na ti o nal re la ti ons.

Key words: Small and me di um co un tri es, the main su bjects of in ter na ti o nal 
re la ti ons, the po si tion in in ter na ti o nal re la ti ons, com plex in ter-re-
la ted ness, the re la tion to the world po wers, so ve re ignty, al li an ces, 
pro tec tion of na ti o nal in te rests, re gi o nal co o pe ra tion, small co un-
tri es in the pro cess of glo ba li za tion
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