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Сажетак

Ана ли за кон цеп ту ал не ево лу ци је и глав них од ли ка ак ту ел-
них при сту па фе но ме ну ме ђу на род не без бед но сти, са свом ин тер-
пре та тив ном ра зно ли ко шћу те о рет ског „пеј за жа“ у пе ри о ду од II 
свет ског ра та до са да, до зво ља ва аде кват ни је на чел но са гле да ва ње 
им пли цит них и екс пли цит них ди мен зи ја од но са из ме ђу без бед-
но сне те о ри је и без бед но сне прак се. Кри тич ко иден ти фи ко ва ње 
про бле ма тич них зо на те ре ла ци је би, са јед не стра не, ука за ло на 
по тен ци јал не смер ни це но вог по и ма ња без бед но сти у ери гло ба ли-
за ци је (кон цеп ту ал но уда ља ва ње од др жа ве као је ди ног ре фе рент-
ног објек та сту ди ја без бед но сти) и, са дру ге стра не, омо гу ћи ло 
пре ци зни је про фи ли са ње стра те шких ори јен ти ра срп ске без бед но-
сне аген де на до ма ћем, ре ги о нал ном и свет ском ни воу.
Кључ не ре чи: без бед ност, те о ри је ме ђу на род не без бед но сти, др жа ва, 

гло ба ли за ци ја.
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УВОДНОРАЗМАТРАЊЕ

Су коби иза зва ни рас па дом Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре-
пу бли ке Ју го сла ви је и НА ТО бом бар до ва ње Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је (ини ци ра но кон фрон та ци јом на Ко со ву), ме ђу на род не 
не су гла си це са по тен ци јал но апо ка лип тич ним по сле ди ца ма (ка-
кве су не пре мо сти ве и ду го трај не кри зе па ки стан ско-ин диј ских и 
се вер но ко реј ско-ју жно ко реј ских од но са), за стра шу ју ћи ге но цид 
у Ру ан ди, на пад на згра де Свет ског тр го вин ског цен тра 11. сеп-
тем бра 2001. го ди не (ко ји се че сто озна ча ва као по че так вре ме на 
пост-мо дер них су ко ба), па на ње му фор мал но про и за шли ра то-
ви у Ав га ни ста ну и Ира ку, те не дав на ру ска вој на ин тер вен ци ја у 
Гру зи ји, су ге ри шу да не мир на вре ме на ко ја жи ви мо зах те ва ју што 
пре ци зни је ела бо ри ра ње са вре ме не при ро де ме ђу на род не без бед-
но сти. На рав но, пре лом ни цу та ко по ста вље ног ис тра жи вач ког ан-
га жма на пред ста вља на пад на згра де Свет ског тр го вин ског цен тра, 
до га ђај ко ји је зна чај но по та као ре ле вант не про ме не у без бед но-
сном кон тек сту гло ба ли за ци је, бу ду ћих гра ђан ских кон фли ка та, те 
не при ко сно ве не цен три пе тал не по зи ци је др жа ве као но се ћег ак те-
ра без бед но сти. На и ме, по ка за ло се да не ма не ке суп стан ци јал не 
ба зич не ло ги ке свет ске по ли ти ке и јед ног све мо гу ћег ре ше ња за 
про бле ме људ ске без бед но сти, па су па ле у во ду прет по став ке за-
го вор ни ка гло ба ли за ци је из јед на че не са „до брим ду хом“ еко ном-
ског раз во ја, ли бе рал не де мо кра ти је и мо дер ни за ци је као пот пу но 
уни вер зал ним, те, по по зи тив ним ефек ти ма, не за мен љи вим про це-
си ма. По ка за ло се, та ко ђе, да те ро ри стич ке ор га ни за ци је не од го-
ва ра ју сте ре о ти пу „по лу пи сме них си ро ма шних очај ни ка“, то јест 
да њи хов трет ман не мо же оста ти за ро бљен у ана хро ном раз у ме-
ва њу ме ђу на род не без бед но сти, раз у ме ва њу ко је је исто риј ски и 
кул ту ро ло шки пре ва зи ђе но.

По ред то га, у чи та вом ни зу 11-сеп тем бар ских по сле ди ца на 
свет ску по ли ти ку мо гу се из дво ји ти не ке са нај да ле ко се жни јим и 
нај ин ди ка тив ни јим ефек ти ма. Као пр во, „ис про во ци ра но“ је сна-
жно уни ла те рал но ре а фир ми са ње мо ћи САД. По сто је мно го број ни 
по ка за те љи за та кву тврд њу: (1) сиг ни фи кант но по ве ћа ње вој ног 
бу џе та; (2) по ред Ки не и Ру си је, ли ста по тен ци јал них ну кле ар них 
ме та је про ши ре на на Ли би ју, Си ри ју, Ирак, Иран и Се вер ну Ко ре-
ју; (3) по ку ша ји оп струк ци је до го во ра о огра ни ча ва њу ну кле ар ног 
на о ру жа ва ња; (4) об зна њи ва ње по сто ја ња „осо ви не зла“ са чи ње не 
од Ира ка, Ира на и Се вер не Ко ре је; (5) об ја вљи ва ње „ра та те ро ри-
зму“ и вој не ин тер вен ци је у Ав га ни ста ну и Ира ку; (6) упр кос се-
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лек тив ном од ре ђе њу те ро ри зма и агре си је, уво ђе ње пра ва САД да 
јед но стра но об ја ви рат сва кој др жа ви ко ја по др жа ва те ро ри зам; (7) 
ри гид на уни фи ка ци ја јав ног мне ња у САД, што је ре зул то ва ло још 
ве ћим ни во ом спољ но-по ли тич ке ис кљу чи во сти; (8) фор си ра ње 
мо рал ног ауто ри те та САД као је ди не жр тве, не до во де ћи у пи та-
ње не са гле ди ву тра ге ди ју са мог на па да, про из ве ло  је „ана ли тич ки 
аути зам“ за мо ти ве дру ге стра не и етич ку не при ме ре ност кри ти ко-
ва ња „ра та про тив те ро ри зма“; (9) ма ње или ви ше ја сно дис тан ци-
ра ње др жа ва ЕУ од та ко про кла мо ва не по ли ти ке по сле пр вог та ла-
са „нео гра ни че не со ли дар но сти“ итд.

Као дру го, ути цај (1) ја сно уоч љи вог еко ном ског дис ба лан са 
и не јед на ко сти уну тар и из ме ђу др жа ва (кул ми ни ра лих ак ту ел ном 
гло бал ном еко ном ском кри зом), (2) њи ма ком па ти бил ног по ра ста 
ксе но фо бич них осе ћа ња и на си ља као ре ак ци је на ми гра ци о не 
при ти ске, (3) ет но-по ли тич ких су ко ба, те (4) но вих те ро ри стич ких 
прет њи и са мог ра то ва ња про тив те ро ри зма не дво сми сле но ука-
зу је на то да се др жа ва ви ше не мо же тре ти ра ти као кључ ни ак-
тер свет ске по ли ти ке, то јест да се ме ђу на род на без бед ност ви ше 
не мо же ап сол ви ра ти пре ко екс клу зив ног вој ног од но са ме ђу др-
жав ним ак те ри ма. Ка ко гло ба ли за ци ја, сет по ве за них по ли тич ких, 
еко ном ских, тех но ло шких и дру штве них про це са ко ји по ве ћа ва ју 
ин тер ак ци о не ка па ци те те у ме ђу на род ном си сте му, ре струк ту и ра 
по ли тич ки про стор у сми слу да се део ак тив но сти од ви ја из ме ђу 
не др жав них ак те ра, та ко ни по ли тич ко на си ље ви ше ни је ис кљу чи-
во ствар др жа ве. Си мул та но, иако је гло ба ли за ци ја осла би ла са му 
др жа ву, она је та ко ђе, по ма ло па ра док сал но, ис фор си ра ла и ње ну 
моћ чи не ћи је сво јим ре ле вант ним пре но сни ком. При то ме, гло ба-
ли за ци ја про ду ку је др жав ну струк ту ру ко ја, пре ко ви ше или ма ње 
тран спа рент ног на ру ша ва ња при ват но сти и фор си ра ња др жав не 
ар би трар но сти, мо же пред ста вља ти из вор ве ли ких не при јат но сти 
и опа сно сти за аутох то но ста нов ни штво од но сних („гло ба ли зо ва-
них“) др жа ва.

Као тре ће, по ста вља се пи та ње прак тич не и етич ко-мо рал не 
при ро де кон струк ци је и раз во ја функ ци о нал не без бед но сне струк-
ту ре ко ја тре ба да упра вља са без бед но шћу у гло ба ли зо ва ном пост-
хлад но ра тов ском све ту: ако др жа ва (са сво јом вој ном си лом) ви ше 
ни је кру ци јал ни ак тер, ка ко ће се иден ти фи ко ва ти ко је сте и ка ко 
ће се про це њи ва ти етич ко-мо рал ни аспек ти и ле ги ти ми тет тих но-
вих не др жав них ак те ра? По ред то га што ова ква за пи та ност на ме ће 
фун да мен тал ну ва жност са гле да ва ња од но са по ли ти ке и мо рал но-
сти, она су ге ри ше и да ни шта што се ти че про ми шља ња са др жа ја и 
ис по ља ва ња без бед но сти ни је вред но сно не у трал но, већ да је у ко-
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ре ла ци ји са со ци јал ном и кул тур ном по зи ци јом оно га ко ји је про-
су ђу је. Без бед ност је кон цепт ко ји ни је зна чењ ски имо би лан, он је 
пред мет пер ма нент ног идеј ног спо ре ња, јер „пре си ја“ вред но сних 
еле мен ти ма на ње го во ко нач но фор му ли са ње не до зво ља ва да би ло 
ка кав ар гу мент или до каз про ду ку ју те о рет ски кон сен зус око јед не 
вер зи је ко рект не или стан дар ди зо ва не упо тре бе.1) До дај мо ово ме и 
да без бед ност ука зу је на две раз ли чи те мо гућ но сти: (1) као си ту а-
ци ја ре пре зен ту је по ли тич ки иде ал, усло ве ста ња осло бо ђе ног од 
опа сно сти, не из ве сно сти и бри ге (у том сми слу, без бед ност обе ле-
жа ва иде ју по рет ка као ква ли те та без бед но сне фик си ра но сти или 
стал но сти); и (2) као про цес, без бед ност илу стру је ин стру мен те за 
ста ње ко је се мо же ока рак те ри са ти као без бед но (по ли тич ку иде ју 
ко ја шти ти, га ран ту је и де фи ни ше по ли тич ки иде ал- по ре дак). За 
без бед ност је, да кле, ва жна од ре ђе ност у сме ру си ту а ци о но при-
мен љи вих од лу ка, она се тре ба схва ти ти као по ли тич ки про јект: 
не по сто ји исто ри ја без бед но сти без исто ри је ме ђу на род не по ли-
ти ке.2)

Вред но сни кон текст ни је ми мо и шао ни овај есеј. Чи ње ни ца 
је да се у ње му, за рад што уоч љи ви је ди фе рен ци ја ци је, пред ста-
вља ње и кри тич ко про пи ти ва ње од ре ђе них при сту па без бед но сти, 
кла си фи ко ва них као тра ди ци о нал ни мо дел од кра ја II свет ског ра та 
до кра ја Хлад ног ра та и као пост-хлад но ра тов ски сет кон цеп ци ја 
услов но по де ље них на глав ну стру ју пре и на че ња тра ди ци о нал ног 
пред ло шка и „ал тер на тив не шко ле“ про ми шље ња без бед но сти, ви-
ше осла ња на апо стро фи ра ње ба зич них раз ли ка ме ђу њи ма не го 
на по тен ци ра ње тан гент них идеј них зо на, а све у ди рект ној за ви-
сно сти од аутор ски про фи ли са ног по гле да не са мо на без бед но-
сне про бле ме не го и на при ро ду дру штве ног по рет ка in ge ne re. У 
том сми слу, про пи ти ва ње одр жи во сти кон цеп ту ал ног про ши ре ња 
и про ду бљи ва ња пој ма без бед но сти у раз у ме ва њу ме ђу на род не 
по ли ти ке, дис тан ци ра ња од др жа ве и ње не вој не ком по нен те као 
кључ них без бед но сних ло ку са, те ан ти ци па ци ја опа сно сти од нео-
ре а ли стич ки фу зи о ни са ног и за да тог при ма та др жа ве, као ге не-
ра то ра све та од ре ђе ног хе ге мо ни стич ком ло ги ком ме та-си ту а ци је 
„ми про тив њих (или, чак, ми про тив свих оста лих)“, пред ста вља-
ју глав но „ана ли тич ко-вред но сно“ по ље ауто ра. Ова ква по став ка 
на ни воу без бед но сног ста ту са Ср би је мо же би ти ко ри сна ка ко на 
пла ну пот пу ни јег са гле да ва ња ње го вог оп штег ме ђу на род но-без-
бед но сног кон тек ста (у про це су ал ним усло ви ма сук це сив не тран-
1) Bald win, D. „The Con cept of Se cu rity”, ReviewofInternationalStudies, 23(1), 1997, p. 10.

2) Dil lon, M. Po li tics of Se cu rity: TowardsаPoliticalPhilosophyofContinentalThought. Ro u-
tled ge, Lon don, 1996, p. 16.
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сфор ма ци је схва та ња без бед но сти и не ста бил не свет ске без бед но-
сне прак се), та ко и на пла ну де тер ми ни са ња кон крет них смер ни ца 
ак ту ел не срп ске без бед но сне по ли ти ке (у усло ви ма си мул та не ег-
зи стен ци је нео-ре а ли стич ких и „ал тер на тив них“ про јек ци ја без-
бед но сне ствар но сти).

ТРАДИЦИОНАЛНИПОГЛЕДНАГЛОБАЛНИ
БЕЗБЕДНОСНИПОРЕДАКИЊЕГОВЕНОСЕЋЕ

МОДИФИКАЦИЈЕ

Ну кле ус тра ди ци о нал ног и ду го вре ме на пре ва лент ног по-
гле да на без бед ност, озна че ног оп ште при хва ће ним тер ми ном 
- ре а ли зам, су штин ски је из јед на ча ван са вој ном ди мен зи јом ин-
тер ак ци ја ме ђу др жа ва ма. При то ме, мо ра се во ди ти ра чу на да је 
ре а ли зам ге не рал ни при ступ ме ђу на род ној по ли ти ци, а не по је ди-
нач на те о ри ја. Ње го ва по за ма шна кон цеп ту ал на исто ри ја се нај бо-
ље мо же из ра зи ти ста вом да ја ки (моћ ни) ра де оно што хо ће, јер им 
њи хо ва моћ (или си ла) до пу шта да то чи не, а сла би (не моћ ни) при-
хва та ју (услед не до стат ка мо ћи или си ле) оно што мо ра ју да при-
хва те (јер: „Ја чи тла чи!“).3) Под „ор то док сним“ („кла сич ним“) ре а-
ли змом мо же мо, да кле, суп су ми ра ти ми шље ње по ли тич ког жи во та 
фо ку си ра но на кон зер ва тив но (и по ма ло „де пре сив но-пе си ми стич-
ко“) по зи ци о ни ра ње људ ске при ро де, ко ја све по је дин це тре ти ра 
као се бич не и по хлеп не ин ди ви ду у ме по тен ци јал но агре сив не и 
не мо рал не ка да су су о че ни са огра ни че ним ре сур си ма овог или 
оног ран га (ста ње у ко ме је „чо век чо ве ку вук“). Нај бит ни ји ква-
ли тет ове дис кур зив не ма три це се ма ни фе сту ју од ре ђе њем оп штег 
(уни вер зал ног) ис хо ди шта људ ских по сту па ка, ко је је са мо стал но 
у од но су на пар ти ку лар не кул ту ре или спе ци фич не исто ри је. Ре-
а го ва ње др жа ва је, ап стра ху ју ћи ди фе рен ци ра не ре жим ске иде о-
ло ги је или за себ не др жав не раз ло ге, увек ини ци ра но иден тич ном 
људ ским мо ти ва ци јом, те се све на ла зе у „ме та-си ту а ци ји“ пер ма-
нент не и не из бе жне бор бе за моћ.4)

Нео-ре а ли зам, ре цент на ва ри јан та ре а ли стич ке по став ке, на-
пу шта осла ња ње на људ ску при ро ду и, уме сто то га, сво је по и ма-
ње те ме љи на глав ним ка рак те ри сти ка ма ме ђу на род не по ли ти ке у 
3) Ту ки дид, Пелопонески рат, Про све та, Бе о град, 2000, Ма ки ја ве ли, Н. Владалац, Рад, 

Бе о град, 1999. и Хобс, Т. Левијатан,Гра ди на, Ниш, 1991.

4) „Али да и ни кад ни је би ло вре ме на у ко ме би по је ди ни љу ди би ли у ста њу ра та је дан 
про тив дру го га, ипак су у сва вре ме на кра ље ви и дру ге лич но сти ко ји ма при па да нај ви-
ша власт, због сво је на за ви сно сти, у стал ној су рев њи во сти и у по ло жа ју и ста ву гла ди-
ја то ра.“, Хобс, Т. Левијатан, op. cit., стр. 138.
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од но су на струк ту ру ме ђу на род ног по ли тич ког си сте ма (ста ње у 
ко ме је „др жа ва др жа ви вук“).5) Мо же се еви ден ти ра ти два на ест ва-
жних прет по став ки на ко ји ма се ба зи ра нео-ре а ли зам: (1) др жа ве 
су глав ни ак те ри у ме ђу на род ној по ли ти ци; (2) др жа ве оп ста ју у 
струк ту рал ној си ту а ци ји ме ђу на род не анар хи је, ко ја кре и ра си стем 
са мо и спо мо ћи раз ли чит од по ли ти ке ка рак те ри стич не за функ ци-
о ни са ње уну тра шњег про сто ра др жа ве; (3) ме ђу на род на анар хи ја 
је глав на фак тор об ли ко ва ња по на ша ња др жа ва; (4) аутох то ни фак-
то ри рет ко кад ути чу на спољ но по на ша ње др жа ва; (5) не др жав ни 
(или суб-др жав ни) ак те ри рас по ла жу са ли ми ти ра ном ва жно шћу 
у свет ској по ли ти ци, па чак и та мо где мо гу да де лу ју - то чи не 
по пра ви ли ма пот пу но про гра ми ра ним од стра не др жа ва; (6) ста-
ње ме ђу на род не анар хи је ка жња ва др жа ве ко је се не бри ну о сво-
јим ви тал ним ин те ре си ма; (7) др жа ве рас по ла жу са вој ном си лом 
за рад за шти те сво јих ви тал них ин те ре са; (8) др жа ве гра ви ти ра ју 
ка то ме да се по на ша ју као ин стру мен тал но ра ци о нал ни и екс клу-
зив но је дин стве ни ак те ри; (9) др жа ве су пре о ку пи ра не са оп стан-
ком, мо ћи и без бед но шћу; (10) др жа ве ко ег зи сти ра ју у ста но ви тој 
„без бед но сној ди ле ми“, па је до ста про бле ма тич но про на ћи пра ви 
ба ланс из ме ђу де фан зив них спо соб но сти и ану ли ра ња офан зив них 
прет њи су пар ни ка; (11) др жа ве, бу ду ћи да су не си гур не по пи та њу 
аспи ра ци ја дру гих др жа ва, ин кли ни ра ју ре зер ви са но сти у ме ђу на-
род ној са рад њи - чак и он да ка да по сто ји за јед нич ки ин те ре си; (12) 
ме ђу на род не ин сти ту ци је ути чу на ко о пе ра ци ју са свим мар ги нал-
но, њи хов ста тус ни је ауто но ман и устро је не су за по тен ци јал не 
кон флик те, јер их др жа ве фор ми ра ју са о бра зно вла сти тим хте њи-
ма и ин те ре си ма.

За др жа ву мо же мо ре ћи да је без бед на под сле де ћим усло ви-
ма: (1) ако је опа сност на сил ног на ру ша ва ња су штин ских вред но-
сти др жа ве при сут на, др жа ва је без бед на у оној ме ри у ко јој је спо-
соб на да од бра ни те вред но сти уз при хва тљи ве жр тве (по ра зум ној 
це ни); (2) у од су ству не при ја тељ ских прет њи упо тре бе на си ља за-
рад на ру ша ва ња кључ них вред но сти др жа ве. До кле год је ме ђу-
на род ни си стем анар хи чан, до тле су нео-ре а ли сти скеп тич ни по 
пи та њу мо гућ но сти да јед на др жа ва у ду жем вре мен ском пе ри о ду 
не бу де су о че на са прет ња ма. Због стал ног при су ства ве ћег или ма-
њег ни воа прет њи, без бед ност др жа ве по чи ва на мо гућ но сти да на 
њих бла го вре ме но и ефи ка сно ре а гу је. Бу ду ћи да ни је мо гу ће пред-
ви де ти на ме ре дру ге др жа ве и да се те на ме ре, уко ли ко су и по-
зна те, мо гу ја ко бр зо и ра ди кал но про ме ни ти, нео-ре а ли сти ве ру ју 
5) Волц, К. Н. Теоријамеђународнеполитике, Цен тар за ци вил но-вој не од но се, Бе о град, 

2008.
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ка ко је би ло ка кво пла ни ра ње без бед но сти до ста ком пли ко ва но и 
скоп ча но са мно го број ним по те шко ћа ма. По ку ша ти ути ца ти или 
ма ни пу ли са ти са ин тен ци ја ма моћ ног про тив ни ка је крај ње не по у-
здан циљ, ко ји мо же рђа во за вр ши ти и не по треб но ин тен зи ви ра ти 
кон флик те. Услед то га, про це на на ме ра по тен ци јал них ри ва ла увек 
мо ра би ти уте ме ље на на ана ли зи нај го рег ис хо да, а ви ши сте пен 
ана ли тич ког по ве ре ња мо ра би ти усме рен ка иден ти фи ко ва њу ма-
те ри јал них ка па ци те та (ко је се не мо гу про ме ни ти ла ко и „пре ко 
но ћи“). Ер го, по нео-ре а ли сти ма, кључ ни мо ме нат у си сте му са мо-
и спо мо ћи је од ме ра ва ње и/или урав но те же ње спо соб но сти (мо ћи). 
Та ме ра и/или екви ли бри јум об ли ку ју ин тен ци је, па кон сте ла ци ја 
дис ба лан са мо ћи ре зул ту је отва ра њем про сто ра за агре си ју.

Mоћна др жа ва ко ја има сла бог про тив ни ка ће сво ју су пер-
и ор ност и зло у по тре би ти: уце њи ва ће га, а мо жда и по ко ри ти. 
Си мул та но, јед на ке или ин фе ри ор не др жав не спо соб но сти усло-
вља ва ју уме ре ност про ис те клу на оче ки ва њу ве ли ких жр та ва (или 
це не) агре си је. Јед ном ре чи, спо соб но сти (моћ) про ду ку ју ин тен-
ци је. Та ко кон ци пи ра ни мо дел ме ђу на род не по ли ти ке усло вио је 
ри гид но пер ци пи ра ње ме ђу на род не без бед но сти у окви ру ко га по-
ло жај др жа ве у ме ђу на род ном си сте му де фи ни ше фун да мен тал на 
на че ла спољ не и од брам бе не по ли ти ке. Кру ци јал на де тер ми нан-
та то га по ло жа ја би ва ди стри бу ци ја мо ћи уну тар са мог си сте ма, 
ко ји се нај ши ре мо же по де ли ти на уни по лар ну (хе ге мо ни стич ку), 
би по лар ну или мул ти по лар ну си стем ску ва ри јан ту. Кри ти ка та ко 
по ста вље ног и струк ту и ра ног нео-ре а ли стич ког ста но ви шта об у-
хва та сле де ће фак те: (1) го ре из не ти ефек ти не сле де ме то до ло шки 
ну жно из ста ња анар хи је - мо гућ и је ал тер на тив ни мо дел др жав-
ног ре а го ва ња; (2) нео-ре а ли зам не рас по ла же са аде кват ним об ја-
шње њем про ме на - јед ном да та ме ђу на род на „хи је рар хи ја“ сти че 
ста тус „ме та-раз ме шта ја“; (3) пре не бре га ва ју се ве о ма де ло твор ни 
„ре дук ци о ни стич ки“ фак то ри у мо дер ној по ли ти ци, по пут ве ро ва-
ња и на ме ра др жав них ли де ра; и (4) пот пу но се иг но ри ше ли бе рал-
ни иде о ло шки ути цај на свет ску по ли ти ку у по след њих по ла ве ка.6)

Иако иден ти фи ку ју исте без бед но сне про бле ме, на чин ре а-
го ва ња офан зив них и де фан зив них нео-ре а ли ста је са свим раз ли-
чит. Офан зив ни нео-ре а ли сти ди рект но по ве зу ју моћ и без бед ност. 
Они ве ру ју да за рад ја ча ња ста бил но сти, др жа ва мо ра да мак си-
ма ли зу је сво ју ре ла тив ну сна гу и по ста не су пер и ор на у од но су на 
сво је про тив ни ке. Што др жа ва рас по ла же са ви ше мо ћи, то ста ту-
6)  Mor gan, P. „Li be ra list and Re a list Se cu rity Stu di es at 2000: Two De ca des of Pro gress?“ у 

Croft, S. и Ter riff, T. (eds.) CriticalReflectionsonSecurityandChange, Frank Cass, Lon don, 
2000, pp. 39-71.
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сно ужи ва ве ћу без бед ност. Иде ал на без бед но сна си ту а ци ја је она 
у ко јој се јед на др жа ва на ла зи на пи је де ста лу пот пу но раз ви је не 
хе ге мо ни је у окви ру ме ђу на род ног си сте ма или, ба рем, ре ги о на у 
ко ме је ге о граф ски ло ци ра на. Та ква кон јунк ци ја омо гу ћа ва су пер-
и ор ној др жа ви да за стра ши по тен ци јал не ри ва ле и при ну ди дру ге 
на ди пло мат ске, еко ном ске и стра те шке уступ ке за рад мак си ма ли-
зо ва ња вла сти те по зи ци је хе ге мо на. Ако др жа ва не по стиг не та-
кву фор му над мо ћи, ри вал ске др жа ве ће оја ча ти на њен ра чун и 
по ста ти прет ња ње ној без бед но сти, ако др жа ва-иза зи вач на ра сте 
то ли ко да пре ти де тро ни за ци јом др жа ве-хе ге мо на, мо же оче ки ва-
ти да ће ова при бе ћи пре вен тив ном ра ту про тив ње. По ред то га 
што су офан зив ни нео-ре а ли сти скеп тич ни по пи та њу др жав не 
ко о пе ра ци је, они је не од ба цу ју у пот пу но сти. На и ме, ба ланс мо-
ћи че сто про ду ку је ко о пе ра ци ју у об ли ку при вре ме них али јан си. 
Услед то га што је ко о пе ра ци ја усло вље на до ми нант ном ло ги ком 
без бед но сне ком пе ти тив но сти, она ће увек би ти про бле ма тич на и 
ком пли ко ва на. Др жа ве ни су на гра ђе не за ме ђу соб но по ве ре ње у 
си сте му са мо и спо мо ћи, па ни је дан сте пен ко о пе ра ци је не ће ану-
ли ра ти при су ство ме ђу на род ног су пар ни штва. Све др жа ве има ју 
агре сив не ин тен ци је, али не ма ју све др жа ве ка па ци те те да се по на-
ша ју у скла ду са та квим ин тен ци ја ма.7)

Де фан зив ни нео-ре а ли зам не ус по ста вља ди рект но про пор-
ци о нал ну ве зу из ме ђу мак си ма ли зо ва ња мо ћи и без бед но сти (мак-
си ма ли зо ва ње мо ћи под из ве сним окол но сти ма мо же чак и да зна-
чај но ште ти др жа ва ма). Док офан зив ни нео-ре а ли сти ви де ве ли ке 
си ле као ре ви зи о ни сте и екс пан зи о ни сте, де фан зив ни нео-ре а ли-
сти их ви де као ак те ре ори јен ти са не ка sta tus-quo-у са при мар ним 
ци љем де фи ни са ним пре ко ка те го ри ја оп стан ка и/или без бед но-
сти. На и ме, др жа ве се бра не про тив прет њи и те же ми ни ма ли зо ва-
њу по тен ци јал них гу би та ка и за о ста ја ња, па су екс пан зи о ни стич ки 
по ку ша ји пот пу но из ли шни из угла др жав не без бед но сти (а мо гу 
се и за вр ши ти са вр ло не по вољ ним кон се квен ци ја ма). У скла ду са 
тим, за без бед но сне свр хе, др жа ва тре ба да се се лек ту је нај ра ци о-
нал ни је по на ша ње и да из бе га ва прет ње дру ги ма. Де фан зив на по-
став ка тре ти ра аку му ла ци ју мо ћи из над ко ли чи не по треб не за одр-
жа ва ње status-quo-а, по себ но офан зив них спо соб но сти, као фак тор 
ко ји мо же да учи ни др жа ве ма ње без бед ним пре ко функ ци о ни са ња 
стан дард не „без бед но сне ди ле ме“. Пре ци зни је, на о ру жа ва ње јед не 
др жа ве, чак и кад је обе ле же но са мо од брам бе ним аспи ра ци ја ма, 
7) Me ar she i mer, J. „The fal se pro mi se of in ter na ti o nal in sti tu ti on“ у Brown, M., Lynn-Jo nes, S. 

M. и Mil ler, S. E. (eds.) ThePerilsofAnarchy:ContemporaryRealismandInternationalSe-
curity.MIT Press, Cam brid ge, 1995, pp. 332-376.; и Me ar she i mer, J. J. TheTragedyofGreat
PowerPolitics,Nor ton, New York, 2001.



ЂорђеСтојановићовић-КатаринаШтрбац Глобалнебезбедносне...

209

мо же за пла ши ти дру ге др жа ве, ко је то мо гу до жи ве ти као прет њу 
по вла сти ту без бед ност и пред у зе ти ре ци проч не ме ре у трет ма-
ну вла сти те вој не си ле. Офан зив но-де фан зив ни ба ланс је, да кле, 
кри тич ни фак тор у де тер ми ни са њу „без бед но сне ди ле ме“, ко ја је 
по себ но ин тен зив на ка да офан зив ни еле мент има екла тант ну пред-
ност или ка да је не мо гу ће на пра ви ти ја сну дис тан цу из ме ђу офан-
зив ног и де фан зив ног сег мен та у вој ном ис по ља ва њу јед не др жа ве 
(ти пи чан при мер је ева лу а ци ја про гра ма по ве за них са би о ло шким 
на о ру жа ва њем).

Та кав ам би јент мо же да до ве де до осна жи ва ња ску пе и опа-
сне тр ке у на о ру жа ва њу, па чак и до ору жа не ко ли зи је. Де фан зив-
ни нео-ре а ли сти пре ве ру ју да по сто ји др жав на ме ђу за ви сност у 
ре а ли за ци ји без бед но сти, не го да се она мо же оства ри ти уни ла-
те рар но. Ни јед на др жа ва не мо же би ти си гур на ако је не ка дру-
га ра њи ва (ин фе ри ор на), за то што та ква по зи ци ја под од ре ђе ним 
усло ви ма, на ро чи то ка да су у пи та њу кри зне си ту а ци је, мо же ге-
не ри са ти кон фрон та ци ју. Ер го, др жа ве те же ка то ме: (1) да кроз 
му ту ал не без бед но сне аран жма не и кон тро лу на о ру жа ва ња ство-
ре та кав ба ланс мо ћи ко ји ће елим ни са ти раз ло ге да не ко на пад не 
пр ви; (2) да од бра на бу де пред ност; и (3) да по сто ји што ја сни ја 
гра ни ца из ме ђу офан зив ног и де фан зив ног вој ног ком плек са др-
жав ног функ ци о ни са ња. За де фан зив не нео-ре а ли сте, агре сив но 
по на ша ње у ме ђу на род ном си сте му ре зул ту је кон тра ко а ли ци ја ма 
ко је спре ча ва ју хе ге мо ни стич ке ци ље ве (ре зон ба лан са прет њи), 
па офан зив не стра те ги је, због на го ми ла ва ња не га тив ног ис ку ства 
у ду жем вре мен ском пе ри о ду, гра ви ти ра ју ка то ме да по ста ну кон-
цеп ту ал ни ра ри те ти.8)

Вре ме по сле за вр шет ка Хлад ног ра та ре зул то ва ло је број-
ним по ку ша ји ма усме ре ним ка мо ди фи ко ва њу нео-ре а ли стич ке 
ма три це ме ђу на род не по ли ти ке. На тој ли ни ји, те о рет ска ди стин-
гви ра ност нео-кла сич не ре а ли стич ке по став ке по чи ва на схва та-
њу спољ не по ли ти ке као по сле ди це уну тра шњих фак то ра као што 
су: по ли тич ка и еко ном ска иде о ло ги ја, со цио-еко ном ска струк ту ра 
и на ци о нал ни по ли тич ки етос.9) За нео-кла сич не ре а ли сте кор пус 
до ма ћих по ли тич ких про це са се ис по ља ва као тран сми си о ни ме ха-
ни зам ко ји ка на ли ше, пре но си и усме ра ва по ли тич ке учин ке од го-
ва ра ју ћи на спољ не си ле.10) И по ред то га што нео-кла сич ни ре а ли-
8) Walt, S. TheOriginsofAlliances,Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, l987.

9) Ro se, G. „Neo-clas si cal Re a lism and The o ri es of Fo re ign Po licy“, World Politics, 51(1), 
1998., pp. 144-172.

10) Schwel ler, R. L. „Unan swe red Thre ats: A Neo-clas si cal Re a list The ory of Un der ba lan cing“, 
InternationalSecurity, 29(2), 2004., pp. 159-201.
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зам при зна је ва жност и при о ри тет ре ла тив не ма те ри јал не мо ћи као 
основ ног па ра ме тра спољ не и без бед но сне по ли ти ке др жа ве, он 
по тен ци ра и исто риј ску кон тин ген ци ју и ре ле вант ност ак ту ел ног 
спро во ђе ња спољ не по ли ти ке.11) Са офан зив ним нео-ре а ли змом 
нео-кла сич ни ре а ли зам де ли прет по став ку да др жа ве на ме ђу на-
род ну не из ве сност ре а гу ју по тра гом за што ве ћом ко ли чи ном мо ћи 
и ути ца ја. Ме ђу тим, он се раз ли ку је од офан зив ног нео-ре а ли зма 
на гла ша ва њем ва жно сти на чи на на ко ји др жа ве ин тер пре ти ра ју ту 
не из ве сност и на чи на тран спо но ва ња си стем ског при ти ска у спе-
ци фич но де тер ми ни са не по ступ ке до но ше ња од лу ка.12)

Нео-кла сич ни ре а ли зам уво ди две ин тер ве ни шу ће ва ри ја-
бле: (1) пер цеп ци ју опа сно сти до но си о ца од лу ка и (2) ка па ци те те 
др жа ве за мо би ли са ње на ци о нал них ре сур са. Де фан зив ни нео-ре а-
ли зам, та ко ђе, по ку ша ва да ан га жу је јед ну од ових ва ри ја бли (пер-
цеп ци ју опа сно сти) екс пло а ти шу ћи је и на ши рем си стем ском и 
на ужем др жав ном ни воу. У де фан зив ном нео-ре а ли зму до дат ни 
до ма ћи фак то ри су по не кад ин кор по ри ра ни та ко да до да ју и не ке 
по моћ не прет по став ке (на при мер офан зив но-де фан зив ни ба ланс 
или офан зив но-де фан зив ну ди фе рен ци ја ци ју, те сте пен ре ги стро-
ва них ри вал ских пре тен зи ја и сте пен по зна ва ња су пар нич ких др-
жав них мо ти ва).13) Би ло ка ко би ло, де фан зив ни нео-ре а ли зам че сто 
пре ви ђа фак то ре ко ји ука зу ју на об ли ко ва ње пер цеп ци је опа сно-
сти под стрикт ним ути ца јем ре ла тив не ма те ри јал не мо ћи др жа ве 
(ме ђу на род на анар хич ност је ма ни фе сто ва на да ле ко бе ниг ни јим 
ка рак те ром).

На по ме ни мо на ово ме ме сту, да, док офан зив ни и де фан-
зив ни нео-ре а ли зам не ну де об ја шње ње за што др жа ве у слич ној 
струк ту рал ној по зи ци ји не ре а гу ју на исти на чин, де мо крат ска те-
о ри ја ми ра, о ко јој ће ви ше би ти ре чи на кра ју по гла вља, не ну ди 
аде кват ну екс пли ка ци ју за што се др жа ве са слич ним уну тра шњим 
си сте мом че сто по на ша ју ди вер гент но и за што др жа ве са раз ли-
чи тим уну тра шњим си сте мом има ју иден тич но ре а го ва ње у слич-
ним си ту а ци ја ма.14) На су прот то ме, као што је већ апо стро фи ра но, 
нео-кла сич ни ре а ли зам ви ди др жав ну по ли ти ку као ре зул тат си-
стем ских фак то ра „пре ло мље них“ кроз при зму по сре ду ју ћих ва-
11)  Ro se, G. „Neo-clas si cal Re a lism and The o ri es of Fo re ign Po licy“, op. cit., p. 171.

12)  Ibi dem, p. 151.

13) Jer vis, R. PerceptionandMisperceptioninInternationalPolitics. Prin ce ton Uni ver sity Press, 
Prin ce ton, 1976; и Gla ser, C. L. „The Se cu rity Di lem ma Re vi si ted“, World Po li tics, 50(1), 
1997, pp. 171-201.

14) Ro se, G. „Neo-clas si cal Re a lism and The o ri es of Fo re ign Po licy“, op. cit., p. 148-149.
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ри ја бли на пар ти ку лар ном (др жав ном) ни воу.15) Да кле, оно што се 
ра чу на је и ре ла тив на моћ др жа ве, али и ње на пер цеп ци ја од стра не 
аутен тич не по ли тич ке но мен кла ту ре (до но си о ца од лу ка). Без бед-
но сна по ли ти ка се об ја шња ва пре ко од но са из ме ђу про мен љи ве 
ре ла тив не мо ћи др жа ве, те уну тра шње пер цеп ци је и де фи ни са ња 
исте. Ме ђу тим, in nu ce, ова вер зи ја нео-ре а ли зма ипак нај ви ше ко-
ре спон ди ра са нео-ре а ли стич ким кон цеп ту ал ним екс трак том: цен-
трал ни ак тер је др жа ва са екс тер ном вој ном ди мен зи јом као „суп-
стан ци јал ном“ обла сти нај ви ше без бед но сти.

Дру га гру па ауто ра је по че ла ин тен зив но и до след но про пи-
ти ва ње ва ља но сти пот пу не усред сре ђе но сти на вој ну без бед ност, 
јер та кав при ступ пру жа по гре шну пред ста ву о па ра ме три ма ре-
ал но сти, пер цеп ци ју ис кљу чи во ори јен ти са ну ка вој ним прет ња-
ма, ре стрик тив ну пре ма дру гим још штет ни јим опа сно сти ма, ко је 
се, пре све га, мо гу ло ци ра ти као пи та ња про ис те кла из од ре ђе ног 
жи вот ног и со ци јал ног ми љеа.16) Ер го, област про у ча ва ња без бед-
но сти ни је рас по ла га ла са аде кват ним ка те го ри јал ним ин стру мен-
та ри јом за кон цеп ту ал ну ап сорп ци ју пост-хлад но ра тов ског све та, с 
об зи ром на чи ње ни цу да је би ла фун ди ра на на уском и ли ми ти ра-
ју ћем вој ном трет ма ну на ци о нал не без бед но сти. Ње на за о ку пље-
ност вој ном ве шти ном огра ни чи ла је ње ну спо соб ност да лу цид но 
од ре ди до ма ће и стра не про бле ме ко ји ни су би ли по ве за ни са ми-
ли тар ном по став ком без бед но сти.17)

Но ва кон цеп ту ал на по зи ци ја, про ши ре ње пој ма без бед но сти 
са не-вој ним еле мен ти ма, је иза зва ла чи тав низ бур них и ре зо лут-
них опо нент ских ми шље ња. У том сми слу, по сто јао је от клон пре-
ма из јед на ча ва њу свих си ла ко је пре те жи во ту, имо ви ни и бла го-
ста њу са прет ња ма ко је се ти чу на ци о нал не без бед но сти, јер би то 
до ве ло до то га да тај по јам ви ше не ма ни ка кав сми сао.18) Са др жин-
ска екс тен зи ја сту ди ја без бед но сти на не-вој на пи та ња, ка ква су 
жи вот но окру же ње, си ро ма штво и еко но ми ја, уни шти ло би њи хо ву 
кон цеп ту ал но-ин те лек ту ал ну кон зи стент ност и до ве ло до спре ча-
ва ња ре ша ва ња ре ле вант них про бле ма: је згро сту ди ја без бед но сти, 
15) Ibi dem, p. 146.

16) Ul lman, R. „Re de fi ning Se cu rity”, InternationalSecurity, 8(1), 1983, pp. 129-153; и Mat-
hews, J. T. „Re de fi ning Se cu rity”, ForeignAffairs,68(2), 1989, pp. 162-177.

17) Bald win, D. „Se cu rity Stu di es and the end of the Cold War”, WorldPolitics, 48(1), 1995, pp. 
117-141.

18) De ud ney, D. „The Ca se Aga inst Lin king En vi ron men tal De gra da tion and Na ti o nal Se cu rity”, 
Millennium, 19(3), 1990, pp. 461-476.
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да кле, тре ба да пред ста вља про у ча ва ње ра та.19) Ре де фи ни са ње пој-
ма без бед но сти би до ве ло до гу бит ка те о рет ског ну кле у са це лог 
фе но ме но ло шког под руч ја. Уме сто то га, пред ла гао се по нов ни по-
вра так на ре а ли стич ка на че ла, по вра так ко ји би ре зул то вао осве-
шћи ва њем не га тив них („там них“) ди мен зи ја ме ђу на род них ре ла-
ци ја на ко рист њи хо вог ре ша ва ња и/или пре ва зи ла же ња.20)

Тре ћа гру па ауто ра је по ку ша ла да кон цеп ту ал но на до пу-
ни схва та ње без бед но сти пре ко по тен ци ра ња без бед но сне аген де 
свет ских ак те ра ко ји ни су „ве ли ке си ле“. Та ко се не ста бил ност 
и не си гур ност зе ма ља тре ћег све та об ја шња ва ла не са мо пре ко 
вој них фак то ра, већ пре ко тран спа рент не сла бо сти и ра њи во сти, 
не до ста та ка ауто но ми је и не мо гућ но сти ма не ври са ња у сфе ра ма 
еко но ми је и по ли ти ке.21) Кри ти ка нео-ре а ли стич ног ста но ви шта 
се за сни ва ла на за тре ћи свет не а де кват ном без бед но сном обра-
сцу у окви ру ко га до ми ни ра тра ди ци о нал но кон стру и са ни по ло жај 
др жа ве. На и ме, док су за За пад не др жа ве ка рак те ри сти ке опа сно-
сти по без бед ност углав ном спољ не про ве ни јен ци је, за тре ћи свет 
су углав ном уну тра шње при ро де. Ста тус др жа ва тре ћег све та пре 
све га тре ба по сма тра ти као про цес фор ми ра ња ре ла тив но но вих 
др жа ва, па се без бед ност мо же од ре ди ти кроз по ло жај др жав них 
струк ту ра и ин сти ту ци ја, то јест пре ко сте пе на до вр ше но сти др-
жав ног уоб ли ча ва ња.22) Ме ђу тим, овај пра вац и да ље као те жи шно 
ме сто сво га ана ли тич ког хо ри зон та ло ци ра др жа ву, а и за не ма ру је 
чи ње ни цу да се глав на опа сност за без бед ност др жа ва тре ћег све та 
кре ће од ауто ри тар них вла да ка не де мо крат ском трет ма ну по је ди-
на ца и гру па.

Че твр та гру па ауто ра ап сол ви ра про блем без бед но сти пре-
ко те о ри је ра ци о нал ног из бо ра као ре ле вант ног ме то до ло шког 
ин стру мен та у дру штве ним на у ка ма. Овај при ступ по ла зи од по-
сма тра ња по на ша ња ак те ра (др жа ва, по је ди на ца итд.) прет по ста-
вља ју ћи њи хо ву ра ци о нал ност, окре ну тост пар ти ку лар ним лич ним 
ин те ре си ма и мак си ма ли зо ва њу ко ри сти. Те о ри ја ра ци о нал ног 
из бо ра је до жи ве ла ве ли ки успех у дру штве ним на у ка ма, по себ-
но у еко но ми ји, где је омо гу ћи ла раз вој сна жних пре дик ци о них 
те о ри ја. Глав на сна га и, си мул та но, глав на сла бост ово га при сту-
19) Walt, S. „The Re na is san ce of Se cu rity Stu di es”, InternationalStudiesQuarterly, 35(2), 1991, 

pp. 211-239.

20) Fre ed man, L. „In ter na ti o nal Se cu rity: Chan ging Tar gets”, ForeignPolicy, 110, 1998, pp. 48-
63.

21) Tho mas, C. In Se arch of Se cu rity: The ThirdWorld in International Relations. Har ve ster 
Whe ats he af, Brig hton, 1987, p. 4.

22) Ayoob, M. TheThirdWorldSecurityPredicament:StateMaking,RegionalConflictandthe
InternationalSystem, Lynne Ri en ner, Bo ul der-Lon don, 1995.
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па је пре не бре га ва ње раз ма тра ња це ли не ин те ре сне струк ту ре и 
иден ти те та свих за ин те ре сов них и/или ан га жо ва них ак те ра, што 
је отво ри ло про стор за кри ти ку у сме ру ука лу пљи ва ња ствар но сти 
у ме ре вла сти тих прет по став ки и пер спек ти ва. Ева лу а ци ја ње го ве 
апли ка ци је на без бед но сне сту ди је се мо же из ра зи ти кроз три мо-
мен та: (1) ова ко ви со ко фор ма ли зо ва на те о ри ја је нај ко ри сни ја за 
ин тер но по ја ча ва ње ње не пре ци зно сти, те за ве ри фи ка ци ју и ра фи-
ни ра ње ње не де дук ци је; (2) фор ма ли за ци ја не во ди ка сна жни јим 
но вим об ја шње њи ма ствар них свет ских фе но ме на; и (3) фор мал ни 
ра до ви тен ди ра ју ка пре у зи ма њу ар гу мен та од дру гих и њи хо вом 
сме шта њу у од ре ђе не ма те ма тич ке фор му ле без чвр сте ем пи риј ске 
по др шке.23)

Ре ци мо, на кра ју ово га по гла вља, да у су прот но сти са нео-
ре а ли сти ма „свих бо ја“, ко ји по сто ја ње од ре ђе ног ни воа прет њи 
без бед но сти узи ма ју као кон стан ту, што ре зул ту је за о ку пље но шћу 
са спо соб но сти ма за су о че ње са њи ма, нео-ли бе ра ли се ба ве др-
жав ним на ме ра ма као глав ним фак то ром ме ђу на род не без бед но-
сти. Они чвр сто ве ру ју у не за ви сне ефек те др жав них ин тен ци ја: 
до бро хот не на ме ре не ће до ве сти др жа ву до по ве ћа ња офан зив них 
ка па ци те та, па, сход но то ме, ин тен ци је ге не ри шу спо соб но сти. 
Нај ва жни ји еле мент нео-ли бе рал не кон цеп ци је без бед но сти пред-
ста вља чи ње ни ца да аутох то ни (до ма ћи или уну тра шњи) ка рак тер 
и на ме ре ак те ра де фи ни шу њи хо во ме ђу на род но по на ша ње, док 
нео-ре а ли сти др же да је по на ша ње ак те ра де фи ни са но анар хич ним 
ме ђу на род ним си сте мом и, по себ но, пре ко ба лан са ма те ри јал них 
спо соб но сти. У са гла сју са ли бе рал ном (де мо крат ском) те о ри јом 
ми ра, ли бе рал не де мо кра ти је не ра ту ју ме ђу соб но, нео-ли бе ра ли 
ве ру ју у мо гућ ност по ве ћа ња ми ра и без бед но сти пре ко про це са 
де мо кра ти за ци је.

Са тим по ве за ни ли бе рал ни ме ха ни зам ми ра је и кре и ра ње 
еко ном ске по ве за но сти или ме ђу за ви сно сти др жа ва, та ко да ви ше 
пре фе ри ра ју тр го ви ну не го кон фрон та ци ју пре ко из град ње ин ва-
зи о них ар ми ја. Ег зи стен ци ја сло бод ног тр жи шта по вла чи за со бом 
ве ћи сте пен па ци фи зма и гра ви ти ра ње ка еко ном ском про спе ри те-
ту на уштрб вој них ула га ња и ра то ва, ко ји ма ни фе сту ју не по треб но 
ра си па ње ре сур са. Ме ђу тим, упр кос оп штој усме ре но сти на др жав-
не на ме ре, нео-ли бе ра ли се сла жу да је моћ те жи шно ме сто без бед-
но сти, јер из бе га ва ње кон флик та ни је до вољ но до тле док по сто је 
од но си ме ђу др жа ва ма од ко јих не ке ни су де мо крат ске, или ни су 
еко ном ски по ве за не, или ни су чла ни це ме ђу на род них ин сти ту ци ја. 
23) Walt, S. „Ri gor or Ri gor Mor tis? Ra ti o nal Cho i ce and Se cu rity Stu di es”, InternationalSecu-

rity, 23(4), 1999, pp. 5-48.
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In sum ma, ре ла ци ја де мо крат ских и не ли бе рал них др жа ва, ко је као 
по пра ви лу ин тен зив но раз ви ја ју офан зив не мо ћи, на ме ће као им-
пе ра тив да пр ве раз ви ју спо соб но сти ко је мо гу па ри ра ти по то њим 
(не де мо крат ским) др жа ва ма.24)

АЛТЕРНАТИВНИПОГЛЕДИНА
ГЛОБАЛНИБЕЗБЕДНОСНИПОРЕДАК

Кон струк ти ви стич ке сту ди је без бед но сти про ми шља ју без-
бед ност као не што што ни је да то „од спо ља“, не за ви сно у „че ка-
њу“ да га по ли тич ки ана ли ти ча ри раз от кри ју, већ као не што што је 
об ли ко ва но и/или пре о бли ко ва но пу тем ме ђу соб ног људ ског раз у-
ме ва ња. Мо же мо го во ри ти о два при сту па у окви ру кон струк ти ви-
стич ког про у ча ва ња без бед но сти. Као пр во, то је прет по став ка да 
др жав ни ак те ри ви де без бед ност као не што што се пре мо же до-
сти ћи пре ко за јед ни це не го пре ко мо ћи. По кон струк ти ви сти ма, за-
јед ни ца прет хо ди прет њи, она не мо же би ти ство ре на истом. Сто га, 
без бед ност је не што што мо же би ти кон стру и са но, па не бе збед-
ност ни је на про сто да ти (за те че ни) услов ме ђу на род ног си сте ма. 
Због то га што је без бед ност оно што др жа ве ства ра ју, кон струк ти-
ви стич ке идеј не пре ми се, опред ме ће не као те о рет ско ве ри фи ко ва-
ње зна ча ја зна ња за ме ња ње ме ђу на род них струк ту ра и без бед но-
сне по ли ти ке, су op ti ma for ma за озбиљ но раз ма тра ње на чи на на 
осно ву ко га ме ђу на род на за јед ни ца мо же об ли ко ва ти без бед но сну 
по ли ти ку и кре и ра ти усло ве за ста би лан мир.25) Као дру го, то је 
прет по став ка да су на ци о нал ни без бед но сни ин те ре си де фи ни са ни 
од стра не ак те ра ко ји ре спон ди ра ју аутен тич ним кул тур ним фак-
то ри ма. Ово, на рав но, не зна чи да моћ, кон вен ци о нал но од ре ђе на 
као укуп ност ма те ри јал них ка па ци те та, пред ста вља не што мар ги-
нал но за ана ли зу на ци о нал не без бед но сти, већ да по ве за ност др-
жа ве и дру гих ак те ри са мо ћи и без бед но сти по ма же да схва ти мо и 
об ја сни мо њи хо во по на ша ње.26) У по зи тив ном сми слу, без бед ност 
је иден ти фи ко ва на са кул тур ним и ци ви ли за циј ским прин ци пи ма, 
док је прет ња (или опа сност) де фи ни са на као од су ство тих на че ла. 
Тај но ви кон цепт без бед но сти ни је ви ше екс клу зив но окре нут др-
24)  Nye, J. „Neo-re a lism and neo-li be ra lism”, WorldPolitics40(2), 1988, pp. 235-251.

25)  Adler, E. i Bar nett, M. „A fra me work for the study of se cu rity com mu ni tes”, у Adler, E., 
Bar nett, M. (eds.) SecurityCommunities.Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1998, pp. 
29-65.

26)  Kat zen stein, P. „In tro duc tion: Al ter na ti ve Per spec ti ves on Na ti o nal Se cu rity”, у Kat zen stein, 
P. (ed.) TheCultureofNationalSecurity:NormsandIdentity inWorldPolitics. Co lum bia 
Uni ver sity Press, NewYork, 1996, pp. 1-32.
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жа ви као сво ме те жи шном ло ку су (по сто ји, ре ци мо, ја сно уоч љив 
от клон пре ма вест фа лиј ским прин ци пи ма не ин тер вен ци о ни зма), 
већ је по ве зан и са схва та њем ин ди ви ду ал них пра ва (ко ја су ку ди-
ка мо ви ше пре фе ри ра на у од но су на она др жав на). Кон струк ти-
ви стич ко про пи ти ва ње не опо вр га ва ре ле вант ност ути ца ја мо ћи и 
ин те ре са на ак ци је и ре ак ци је др жа ва, већ кон ста ту је и да се зна-
чај на по ли тич ка моћ мо же екс пло а ти са ти из из во ра ко ји ни су вој не 
при ро де. Ме ђу тим, и по ред све га, те жи шну по зи ци ју и да ље има 
др жа ва, што им пли ци ра да се кул ту ро ло шко те о рет ско ис хо ди ште 
кон струк ти ви стич ке без бед но сти че сто ко ри сти са мо као на до пу на 
ре а ли стич ким те о ри ја ма.27)

Кон цеп ту ал но сре ди ште фе ми ни стич ког раз ма тра ња ме ђу-
на род них од но са пред ста вља тврд ња да су по кон се квен ца ма, те 
по иден ти те ти ма и су бјек ти ма ко је кон сти ту и шу, ме ђу на род ни од-
но си ул ти ма тив но пол но про фи ли са ни и струк ту и ра ни. Мо же мо 
ре ги стро ва ти че ти ри глав на прав ца у фе ми ни стич ким сту ди ја ма 
без бед но сти: (1) про у ча ва ње ма ску лар не при ро де је зи ка ко ји се ко-
ри сти у стра те шком дис кур су; (2) кри ти ка ми та „му шкар ца-бор ца“ 
и „же не-мај ке“ на ко ји ма су за сно ва не пе три фи ко ва не по зи ци је му-
шкар ца као рат ни ка и же не као не-рат ни ка; (3) ана ли зу ствар ног 
ста ту са же не у ме ђу на род ној без бед но сти (про сти ту ци ја око вој-
них ба за, прин ци пи ма ску лар не кон струк ци је вој ске, трет ман же на 
вој ни ка итд.), ко ја ин ди ци ра ка ко моћ за и ста функ ци о ни ше у си-
сте му ме ђу на род них од но са; (4) кон ста то ва ње ве за из ме ђу ми ли-
та ри зма и сек си зма у дру штву на ли ни ји му шке агре сив не су пер и-
ор но сти и жен ске не на сил не ин фе ри ор но сти.28) Про бле ма тич ност 
фе ми ни стич ког при сту па без бед но сти огле да се у ме то до ло шки 
нео сно ва ном по зи ва њу на не ку оп шту жен ску пер спек ти ву апри-
ор но при мен љи ву на све же не и у пе ри фер но сти те о рет ске се лек-
ци је аспе ка та ме ђу на род не без бед но сти ко јим се ба ви.

По бор ни ци пост-струк ту ра ли зма не ги ра ју мо гућ ност за сни-
ва ња би ло ка квог чвр стог зна ња ко је би пре о вла ђи ва ло у рас пра-
ва ма о без бед но сти, па се њи хо ва про пи ти ва ња као по пра ви лу на-
па да ју због од су ства ем пи риј ски про вер љи вих хи по те за и тврд њи, 
те због од су ства би ло ка квог „чвр стог“ кон цеп ту а ли зо ва ња „исти-
не“ (ње но ре ла ти ви зо ва ње). Ге не рал на кри тич ност ка рак те ри стич-
на за пост-струк ту ра ли стич ку кон цеп ту ал ну по став ку пред ста вља 
за пра во ева лу тив ни зна чај про пи ти ва ња ста ту са иден ти те та, дис-
27)  Desch, M. „Cul tu re Clash: As ses sing the Im por tan ce of Ide as in Se cu rity Stu di es”, Internati-

onalSecurity, 23(1), 1998, pp. 141-170.

28)  Els htain, J. WomenandWar, Ba sic Bo oks, New York, 1987; Brock-Ut ne, B. Educatingfor
Peace:AFeministPerspective,Per ga mon Press, Ox ford, 1985.
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кур са и на ра ти ва. За тра ди ци о нал ни при ступ без бед но сти, стра-
не ко је се на ла зе у су ко бу ни су ак те ри са раз ли чи том вред но сном 
струк ту ром и пре фе рен ци јал ним функ ци ја ма, већ рас по ла жу са 
су штин ски раз ли чи тим иден ти те ти ма, што ре зул ту је дис па рат ним 
по гле ди ма на свет са ве о ма уда ље ним на ра тив ним скло по ви ма. Ер-
го, тра ди ци о нал ни дис курс без бед но сти је кон сти ту и сао схва та ње 
„нас“ и „њих“, „ин тер но“ и „екс тер но“ на на чин да је пред ста вио 
при род ним оно што је кон тин гент но и про фи ли са но спе ци фич-
ним кул ту ро ло шко-исто риј ским де тер ми нан та ма пар ти ци па на та и 
пар ти ку лар них аген ди ко је се раз ма тра ју. Уме сто да се пре те ру је 
са прет по став ка ма њи хо ве пе три фи ко ва не „про-он то ло шке“ ег зи-
стен ци је и зна ча ја, тре ба их ре ла ти ви зо ва ти и исто ри зо ва ти као се-
то ве прак си са раз ли чи тим ге не а ло шким пу та ња ма. Пи та ње ни је 
да ли је не што исти ни то или ла жно, већ ка ко је сти гло до сво га зна-
че ња.29) Мо же се, да кле. по ну ди ти не-есен ци ја ли стич ко схва та ње 
прет њи пре ко осве тља ва ња кон сти ту и са ња до ме на: из ну тра-спо-
ља, ми-дру ги и до ма ће-стра но пу тем аутен тич ног лин гви стич ко-
сим бо лич ког ела бо ри ра ња опа сно сти спе ци фич не на ци о нал не за-
јед ни це (ове мо рал не зо не су усло вље не ка ко етич ким гра ни ца ма 
иден ти те та та ко и те ри то ри јал ним гра ни ца ма др жа ва). Из ово га 
угла, без бед ност је пр ви и нај ва жни ји пер фор ма тив ни дис курс за 
ус по ста вља ње од ре ђе ног по ли тич ког по рет ка.30)

Кон цепт људ ске без бед но сти се раз вио из Про гра ма за раз вој 
Ује ди ње них На ци ја (Uni ted Na ti ons De ve lop ment Pro gram, скра ће-
но UNDP) до не тог 1994. го ди не.31) UNDP је пред ло жио из ме шта ње 
фо ку са са ну кле ар не без бед но сти на људ ску без бед ност. За вр ше-
так Хлад ног ра та је ука зао да су мно ги кон флик ти ло ци ра ни уну-
тар др жа ва (а не на ни воу кон фрон та ци је ме ђу др жа ва ма), пи та ња 
о апо ка лип тич ној про па сти све та за ме ње на су пи та њи ма о не бе-
збед но сти про и за шлој на сва ко днев ном, обич ном жи во ту (на при-
мер: да ли ће по ро ди це има ти шта да је ду, да ли ће се са чу ва ти 
по сао, да ли су гра до ви без бед ни по пи та њу кри ми на ла, да ли ће 
до ћи до тор ту ре од стра не ре пре сив не др жа ве, да ли ће се из бе ћи 
на си ље по ре ли гиј ској, ет нич кој или пол ној осно ви). Људ ска без-
бед ност је пре ста ла би ти усред сре ђе на на на о ру жа ње, ње на ба зич-
на бри га су по ста ли људ ски жи вот и до сто јан ство. Ука за но је на 
29)  Klein, B. S. StrategicStudiesandWorldOrder:TheGlobalPoliticsofDeterrence, Cam brid-

ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1994, p. 10.

30) Camp bell, D. WritingSecurity:UnitedStatesForeignPolicyandthePoliticsofIdentity,Man-
che ster Uni ver sity Press, Man che ster, 1992, p. 253.

31) Uni ted Na ti ons De ve lop ment Pro gram (UNDP), HumanDevelopmentReport 1994, Ox ford 
Uni ver sity Press, New York, 1994.
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се дам обла сти људ ске без бед но сти: (1) еко ном ску без бед ност; (2) 
пре храм бе ну без бед ност; (3) здрав стве ну без бед ност; (4) еко ло шку 
без бед ност; (5) лич ну без бед ност; (6) без бед ност за јед ни це; и (7) 
по ли тич ку без бед ност. Од ре ђе но је и шест глав них прет њи људ-
ској без бед но сти: (1) не кон тро ли са ни раст по пу ла ци је; (2) дис про-
пор ци ја у еко ном ским мо гућ но сти ма; (3) ми гра ци о ни при ти сци; 
(4) еко ло шко уна за ђа ва ње; (5) тр го ви на дро гом; и (6) ме ђу на род ни 
те ро ри зам. UNDP је 1997. ре де фи ни сао кон цепт људ ске без бед но-
сти са ди стинк ци јом из ме ђу до хо дов ног си ро ма штва и људ ског си-
ро ма штва: до хо дов но си ро ма штво под ра зу ме ва днев ни при ход од 
1 аме рич ки до лар или ма ње, док људ ско си ро ма штво ука зу је на 
фак то ре ка кви су жи вот ни век и не пи сме ност.32) Схва та ње људ ске 
без бед но сти су усво ји ле и не ке ме ђу на род не ор га ни за ци је, по пут 
Свет ске бан ке и Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да, а и не ке вла-
де, по пут Ка на де и Ја па на. Ака дем ски трет ман људ ске без бед но-
сти по ве зао је из у ча ва ње кон фли ка та и без бед но сти са еко ном ским 
раз во јем. То је ре зул то ва ло схва та њем по ко ме људ ска без бед ност 
ни је са мо до не ла пре у сме ра ва ње кон цен три са но сти са др жа ве на 
ин ди ви ду ал но, већ и пре у сме ра ва ње са ин ди ви ду ал ног на ин ди-
ви ду ал не по тре бе. Људ ска без бед ност об у хва та, са јед не стра не, 
ба зич не ма те ри јал не по тре бе (хра ну, обра зо ва ње, здрав стве ну за-
шти ту итд.) и, са дру ге стра не, по стиг ну ћа људ ског диг ни те та, ко ја 
ин кор по ри ра ју лич ну ауто но ми ју, кон тро лу на вла сти тим жи во том 
и нео ме та ну пар ти ци па ци ју у жи во ту за јед ни це.33)

Без бед но сна аген да Ко пен ха шке шко ле, за раз ли ку од екс-
клу зив не тра ди ци о нал не ори јен ти са но сти на вој ну без бед ност, 
по ред др жа ве као ре фе рент ног објек та ње них ана ли за, об у хва та 
још че ти ри сек то ра: (1) по ли тич ки ; (2) еко ном ски; (3) дру штве-
ни; и (4) ен ви рон мен та ли стич ки.34) Иде ја дру штве не (со ци је тал не) 
без бед но сти је по слу жи ла као нај е фи ка сни ји на чин за це ло ви то 
раз у ме ва ње без бед но сних за да та ка у пост-хлад но ра тов ској Евро-
пи.35) За след бе ни ке ове шко ле ул ти ма тив ни кри те ри јум др жав не 
без бед но сти је су ве ре ност, док за дру штве ну без бед ност то пред-
32) Uni ted Na ti ons De ve lop ment Pro gram (UNDP), HumanDevelopmentReport1997, Ox ford 

Uni ver sity Press, New York, 1997.

33) Tho mas, C. Glo bal Go ver nan ce, DevelopmentandHumanSecurity:TheChallengeofPo-
vertyandInequality, Plu to Press, Lon don, 2000.

34) Bu zan, B.People,StatesandFear, Har ve ster Whe ats he af, Brig hton, 1983.

35) Ba rry, B., Kel strup, M., Le ma i tre, P., Tro mer, E., Wa e ver, O. TheEuropeanSecurityOrder
Recast:ScenariosforthePost-ColdWarEra,Pin ter, Lon don,1990; Wa e ver, O., Bu zan, B., 
Kel strup, M., Le ma i tre, P. Identity,MigrationandtheNewSecurityOrderinEurope,Pin ter, 
Lon don, 1993.; и Bu zan, B., Wa e ver O., Wil de, J. Security:ANewFrameworkforAnalysis,
Lynne Ri en ner, Bo ul der-Lon don, 1998.
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ста вља иден ти тет. Да би се пот пу но раз у ме ла та ква тер ми но ло-
шка кон јунк ци ја уве ден је и по јам се ку ри ти за ци је.36) Без бед ност 
је схва ће на као дис кур зив ни акт, као го вор ни чин. Ово зна чи да 
про мо ви са ње не че га као без бед но сног пи та ња ауто мат ски снаб-
де ва исто са осе ћа јем ва жно сти и ур гент но сти ко ји ле ги ти ми зу-
је упо тре бу спе ци јал них (ван ред них) ме ра за ње го во ре ша ва ње, 
ме ра ло ци ра них ван стан дард ног (ре дов ног) по ли тич ког про це са. 
Тач на де фи ни ци ја и ме ри ла се ку ри ти за ци је се из ра жа ва ју пре ко 
ин тер су бјек тив ног уста но вље ња не ке ег зи стен ци јал не прет ње са 
по тен ци ра но шћу (ре ле вант но шћу) до вољ ном да има суп стан ци-
јал не по ли тич ке ефек те. Сту ди је се ку ри ти за ци је ци ља ју на то да се 
са по ве ћа ном пре ци зно шћу раз у ме: (1) ко се ку ри ти зу је; (2) по ком 
пи та њу (прет њи); (3) ко га (ре фе рент ни објек ти); (4) за што; (5) са 
ко јим ре зул та ти ма; и (6) под ко јим усло ви ма (што об ја шња ва ка да 
је се ку ри ти за ци ја успе шна).37)

При пад ни ци Ко пен ха шке шко ле ис ко ри сти ли су овај обра-
зац се ку ри ти за ци је за сек тор ски и ви ше ре ги о нал ни (а ма ње др-
жав ни) фо кус на без бед ност. Под пој мом де-се ку ри ти за ци је, ви ше 
пре фе ри ра ним од стра не ове стру је, се не под ра зу ме ва од го вор на 
пла си ра на без бед но сна пи та ња ти па: „опа сно сти про тив ко је смо 
пред у зе ли кон тра ме ре“, већ њи хо во пре ме шта њем из ре ла ци је 
прет ња-од бра на у стан дард ну (ре дов ну) јав ну (по ли тич ку) сфе ру 
(про це ду ру) и де мо крат ску ре гу ла ци ју. Ов де тре ба на по ме ну ти да 
се сма тра ка ко при су ство без бед но сти не зна чи од су ство не бе збед-
но сти: не бе збед ност је си ту а ци ја где по сто ји прет ња али не ма од-
бра не про тив ње, а без бед ност је си ту а ци ја са прет њом где по сто ји 
од бра на од исте. Сход но то ме, без бед ност и не бе збед ност је су упу-
ће ни на ка у зал ни нек сус прет ња-од бра на, али по ве ћа ње без бед но-
сти не зна чи увек сма њи ва ње не бе збед но сти. Је ди ни на чин да се 
из бег не та кав од нос је сте пре ла зак на ни во а-без бед но сти (си ту а-
ци је ко ја ни је де-се ку ри ти зо ва на или се ку ри ти зо ва на), где не што 
уоп ште ни је раз ма тра но пре ко пи та ња о без бед ном или не бе збед-
ном и где пер цеп ци ја ег зи стен ци јал не прет ње уоп ште ни је при сут-
на.38) Нај ва жни ја кри ти ка ово га при сту па се за сни ва на чи ње ни ци 
да се дру штво и иден ти тет тре ти ра ју као објек тив не ре ал но сти ко је 
се на ла зе пре спо ља ра ди от кри ва ња и ана ли зи ра ња, не го у ста њу 
об ли ко ва ња и пре о бли ко ва ња од стра не про мен љи вих дру штве них 
36) Wa e ver, O. „Se cu ri ti za tion and De se cu ri ti za tion“, у Lipschutz, R. (ed.) OnSecurity,Co lum-

bia Uni ver sity Press, New York, 1995, pp. 46-86.

37)  Bu zan, B., Wa e ver O., Wil de, J. Security:ANewFrameworkforAnalysis, op. cit., p. 32.

38) Wa e ver, O. ConceptsofSecurity,Co pen ha gen In sti tu te for Po li ti cal Sci en ce, Co pen ha gen, 
1997, p. 227.
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си ла.39) Иден ти тет се по сма тра као не што „ре ал но“ што ег зи сти ра 
за би ло ко је дру штво, као не што што се от кри ва у сво јој не сум-
њи вој да то сти, а не као не што о че му се пре го ва ра. Оно што је-
смо ни је ствар чи ње ни це на мет ну те по је дин ци ма ко ји „при па да ју“ 
дру штву. Уме сто да бу де мо оно што же ли мо да бу де мо, под ре ђе ни 
огра ни че њи ма исто ри је, иде ја ко лек тив ног иден ти те та као со ци-
јал ног фак та про јек ту је сли ку ко лек тив ног нас ко ју тре ба от кри ти 
(оно смо што за пра во је смо).40)

Кри тич ко про у ча ва ње без бед но сти, оли че но у та ко зва ној 
Вел шкој шко ла без бед но сти, сво је ре флек сив но уте ме ље ње на ла зи 
у оно ме што се од ре ђу је као кри тич ка те о ри ја. След бе ни ци овог 
те о рет ског усме ре ња тра же еман ци па ци ју или одо бра ва ју са мо е-
ман ци па ци ју љу ди од оно га што они ви де као ра зно ли ку (и че сто 
опа сну) из об ли че ну ла жну свест ор то док сних кон це па та и ка те-
го ри ја, ко ја усло вља ва да љу ди по гре шно објек ти ви зу ју сво је ак-
тив но сти.41) На ли ни ји тих иде ја, Вел шка шко ла ви ди ор то док сно 
иш чи та ва ње без бед но сти, оно ко је је по ве за но са др жав ном и вој-
ном без бед но шћу, као дис тор зич ну свест у про у ча ва њу без бед но-
сти и без бед но сној прак си. На осно ву то га, пред ла же се по ме ра ње 
са вој не ди мен зи је др жав ног по на ша ња (у окви ри ма анар хич ног 
ам би јен та) ка ин ди ви ду а ма, за јед ни ци и иден ти те ту, пре ко про-
мо ви са ња ин те лек ту ал ног плу ра ли зма и охра бри ва ња раз ли чи тих 
при сту па у из у ча ва њу без бед но сти, а на уштрб ода но сти не кој пар-
ти ку лар ној кон цеп ци ји.42) Раз у ме ва ње без бед но сти ко је је по ве за но 
са пој мо ви ма мо ћи и по рет ка не успе ва да би ло ко га учи ни си гур-
ним: стал но осна жи ва ње „без бед но сне ди ле ме“ чи ни да си гур ност 
јед ног ак те ра ауто мат ски зна чи не си гур ност дру го га. Про по нен ти 
ово га ста но ви шта ми сле ка ко ће ре кон цеп ту а ли зо ва не сту ди је без-
бед но сти на пу сти ти та ко ре ћи екс клу зив ни ре а ли стич ки кон текст 
мо ћи и по рет ка, те за ћи у под руч је еман ци па ци је де фи ни са не као 
осло ба ђа ње љу ди, ка ко по је ди на ца та ко и гру па, од фи зич ког и 
људ ског огра ни ча ва ња (то јест при си ља ва ња) ко је их спре ча ва да 
бу ду оно што су сло бод но иза бра ли. Рат и прет ња ра том се мо гу 
сма тра ти јед ном фор мом те при ну де (по ред си ро ма штва, по ли тич-
39) McSwe e ney, B. „Iden tity and Se cu rity: Bu zan and the Co pen ha gen School”, ReviewofInter-

nationalStudies, 22(1), 1996, pp. 81-93.

40) Ibi dem,p. 90.

41) Ge uss, R. IdeaofaCriticalTheory,Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1981, p. 14.;  
Сто ја но вић, Ђ. Грађанскодруштво:историјскиразвојконцепта, Ме диј ска књи жа ра 
Круг, Бе о град. 2006, стр. 159-160.

42) Kra u se, K., Mic hael, W. „From Stra tegy to Se cu rity: Fo un da ti ons of Cri ti cal Se cu rity Stu di-
es”, у Kra u se, K., Mic hael, W. (eds.) CriticalSecurityStudies. Uni ver sity of Min ne so ta Press, 
Min ne a po lis, 1997, pp. 33-59.
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ке ре пре си је, сла бог обра зо ва ња итд.). Еман ци па ци ја и без бед ност 
су ли це и на лич је јед ног истог про бле ма, еман ци па ци ја, а не ред 
и по ре дак, ге не ри ше истин ску без бед ност: те о рет ски по сма тра но, 
еман ци па ци ја је без бед ност.43)

Кри ти ка ово га ста но ви шта је дво стру ко ори јен ти са на. Пр ви 
смер је фо ку си ран на са му еман ци па ци ју. Ве ћи део тра ди ци о на ли-
ста у обла сти без бед но сти ми сли да по јам еман ци па ци је до во ди 
до кон фу зи је у ана ли за ма јер у њих уво ди мо рал ност, за ме њу ју ћи 
објек тив ну ана ли зу до га ђа ја са нор ма тив ном по све ће но шћу људ-
ској без бед но сти. На кра ју се ви ше не рас пра вља о пра вом ста њу 
ства ри, већ њи хо вој про јек ци ји, о то ме ка ко би ства ри тре ба ло да 
из гле да ју.44) Дру ги смер је фо ку си ран на еман ци па ци ју ин ди ви дуа, 
јер пред ста вља на ме та ње мо де ла ко ји је ка рак те ри сти чан за са вре-
ме ну за пад ну по ли ти ку (ко ја, ре ци мо, за не ма ру је ре ал ност Тре ћег 
све та).45) След стве но, усред сре ђе ност на без бед ност др жа ве, што је 
кла си фи ку је као чи сто ре а ли стич ку пер спек ти ву, пред ста вља из-
у зет но ана ли тич ко ору ђе од не про це њи ве вред но сти, ко је не сме 
би ти жр тво ва но ма ње или ви ше „уто пиј ском“ ми шље њу.46)

На кра ју, спо ме ни мо и Па ри ску шко лу без бед но сти. Ова 
шко ла раз ма тра без бед ност и ње ну прак су се ку ри ти за ци је као хо-
ти мич ну ин се ку ри ти за ци ју „дру гих“ пре ко чи ни ла ца без бед но сти 
(по ли ци ја, вој ска итд.), упра жња ва ју ћи де таљ на, ем пи риј ска ис тра-
жи ва ња њи хо ве ак ту ел не прак се, ко ја от кри ва обра сце и про це се 
дру га чи је од оних до ко јих се сти же ори јен ти са но шћу на из у ча ва-
ње зва нич ног дис кур са.47) По ка зу је се ка ко се уну тра шња и спољ на 
без бед ност ста па ју док се ње ни спро во ди о ци над ме ћу за сук це сив-
но де те ри то ри ја ли зо ва не за дат ке по ли ци је, вој ске и ца ри не (не бе-
збед ност по се би по ста је ме тод пре ко ко га се упра вља по пу ла ци-
јом као пој му су про ста вље ном те ри то ри ји). Си мул та но, ства ра се 
и но ва пред ста ва о прет ња ма кроз стал но по тен ци ра ње про бле ма 
са ими гра ци јом, ор га ни зо ва ним кри ми на лом и те ро ром. Овај при-
ступ, да кле, по ла зи од фор му ли са ња обла сти без бед но сти, иден ти-
фи ко ва ња ак те ра и де фи ни са ња њи хо вих ак тив но сти. Без об зи ра 
43) Bo oth, K. „Se cu rity and Eman ci pa tion”, ReviewofInternationalStudies, 17 (4), 1991, pp. 

313-326.

44) Eriks son, J. „Ob ser vers or Advo ca tes? On the Po li ti cal Ro le of Se cu rity Analysis”, Coopera-
tionandConflict, 34(3), 1999, pp. 311-330.

45) Ayoob, M. „De fi ning Se cu rity: A Su bal tern Re a list Per spec ti ve”, у Kra u se, K.. Mic hael, W. 
(eds.) CriticalSecurityStudies, Uni ver sity of Min ne so ta Press, Min ne a po lis, 1997, pp. 121-
146.

46)  Ibi dem, p. 128.

47) Bi go, D. „The Möbius Rib bon of In ter nal and Ex ter nal Se cu rity(ies).” у Mat hi as, A., Ja cob-
son, D., La pid, Y. (eds.) Identies,Borders,Orders:RethinkingInternationalRelationsTheory. 
Uni ver sity of Mi ne a po lis Press, Mi ne a po lis, 2001, pp. 91-116.
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на чи ње ни цу да је то из у зет но зах те ван за да так, ипак се ус пе ло 
ка ко у екс тен зив ном ма пи ра њу ге не рал не без бед но сне прак се, та-
ко и ана ли зи на ми кро ни воу раз ли чи тих чи ни ла ца ин вол ви ра них 
у без бед но сно под руч је (од тра ди ци о нал них би ро крат ских струк-
ту ра до при ват них без бед но сних струк ту ра). Све то је омо гу ћи ло 
да се одр жи ко рак са са вре ме ним дру штвом ко је ка рак те ри ше све 
ве ћи сте пен про фе си о на ли за ци је и тех нич ке ра ци о нал но сти, где је 
спе ци фич на со ци јал на по зи ци ја при ви ле го ва на функ ци о ни са њем 
у сфе ри без бед но сти. До дај мо и то да су се због не га тив ног ви-
ђе ња се ку ри ти за ци је као ин се ку ри ти за ци је при пад ни ци ове шко ле 
окре ну ли ка пој му де-се ку ри ти за ци је. Ме ђу тим, за раз ли ку од Ко-
пен ха шке шко ле где де-се ку ри ти за ци ја пред ста вља ви ше пре фе ри-
ра ну оп ци ју у од но су на се ку ри ти за ци ју, она је ов де де фи ни са на 
као кри тич ка стра те ги ја ко ја сме ра на то да из ме сти по ли тич ко из 
ди хо то ми је при ја тељ-не при ја тељ у етич ко-по ли тич ки до мен, од у-
зи ма ју ћи јој та ко ква ли тет по ли тич ке ур гент но сти и по себ но сти.48)

Sum ma sum ma rum, ал тер на тив ни по гле ди на без бед ност де-
ле две глав не од ли ке: (1) они про ши ру ју кон цепт без бед но сти та ко 
да укљу чу је ве ћи број пи та ња у од но су на тра ди ци о нал ну ше му 
пре вас ход не фо ку си ра но сти на вој ну ди мен зи ју фе но ме на; и (2) 
они про ду бљу ју кон цепт та ко да се ви ше од но се на ре фе рент ни 
објект не го на са му др жа ву. Све ди ску си је по ве за не са екс тен зи јом 
фе но ме на без бед но сти мо гу се кла си фи ко ва ти у че ти ри гру пе: (1) 
про ши ре ње на до ле ука зу је на кре та ње од на ци ја, пре ко гру па, ка 
по је дин ци ма; (2) про ши ре ње на го ре ука зу је на кре та ње од на ци је 
ка би ос фе ри; (3) хо ри зон тал но про ши ре ње об у хва та про бле ме ко ји 
се кре ћу од вој ске и пре но се на по ли тич ку, еко ном ску, дру штве-
ну, еко ло шку и људ ску без бед ност; и (4) по ли тич ка од го вор ност 
за одр жа ва ње без бед но сти је по ста ла пот пу но ди фу зна и под ра-
зу ме ва: (а) др жа ве, (б) ме ђу на род не ор га ни за ци је, (в) ре ги о нал ну 
или ло кал ну упра ву, (г) не вла ди не ор га ни за ци је, (д) јав но мње ње 
и ме ди је ма сов не ко му ни ка ци је (ин тер нет, но ви не, ра дио и те ле ви-
зи ја), те (ђ) ап стракт не при род не или тр жи шне си ле.49) Ова ква кон-
сте ла ци ја у пр ви план из ба цу је за пи та ност о ко ри сно сти кон цеп та 
без бед но сти. Са јед не стра не, по сто је ми шље ња ко ја твр де ка ко је 
пој му ус кра ће на би ло ка ква ана ли тич ка вред ност, с об зи ром на то 
да ви ше не ма под руч је су штин ског зна че ња, те да је ко хе рент ност 
у из у ча ва њу без бед но сти екс трем но еро ди ра ла.50) Са дру ге стра не, 
48) Huysmans, J. ThePoliticsofInsecurity: fear,migrationandasylumin theEU, Ro u tled ge, 

Lon don, 2006.

49) Rothschild, E. „What is Se cu rity?”, Daedalus,124(3), 1995, pp. 53-98.

50) Bald win, D. „The Con cept of Se cu rity”, Reviewof InternationalStudies, 23(1), 1997, pp. 
5-26.;, Mor gan, P. „Li be ra list and Re a list Se cu rity Stu di es at 2000: Two De ca des of Pro-
gress?”, op. cit., p. 40.
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по сто је и ми шље ња ко ја та ква те о рет ска и ме то до ло шка про ши ре-
ња у из у ча ва њу без бед но сти др же за ну жност, за то што си мул та но 
омо гу ћу ју су жа ва ња у оно ме што се за и ста ти че без бед но сти. На-
и ме, ви ше слој ни је раз у ме ва ње со ци јал них фак то ра, оних си ла ко је 
кре и ра ју по ли тич ку ло јал ност, по раст прет њи и од го ва ра ју ће ко-
лек тив не од го во ре на њих, отва ра и про стор за де-се ку ри ти за ци ју: 
про гре сив но из ме шта ње без бед но сних пи та ња у зо ну ин сти ту ци ја 
и прак се ко ја је уда ље на од „го ле сна ге“, на си ља и кла сич не „без-
бед но сне ди ле ме“.51)

ЗАКЉУЧАК

Са свим је ја сно да без бед ност, као и дру ги кон цеп ти у дру-
штве ним на у ка ма, не ма не ко изо ло ва но, со ци јал но сте рил но, од-
ре ђе ње. Све пер спек ти ве о са мом са др жа ју пој ма без бед но сти и 
пи та ња на шта се по јам од но си (др жа ву, дру штво или по је дин це) 
ма ни фе сту ју ста но ви шта ко ја ин кор по ри ра ју скуп прет по став ки 
о спе ци фич ни јем под руч ју ме ђу на род не по ли ти ке и отво ре ни јем 
под руч ју дру штве ног би ти са ња ин ге не ре. По јам без бед но сти, да-
кле, ни ка да не мо же би ти де фи ни сан на је дан на уч но не у тра лан 
на чин, у вред но сном ва ку у му, за то што мо ра би ти де тек то ван у 
ши рем, че сто ан та го ни зо ва ном, при сту пу дру штве ној ствар но сти 
и кру ци јал ним еле мен ти ма ко ји је кон сти ту и шу. Са о бра зно то ме, 
кон цепт без бед но сти је, по ма ло дра ма тич но, по стао пра во ма ло те-
о рет ско ра ти ште. За оне ко ји га про ми шља ју ко ри сте ћи тра ди ци о-
нал ну дис кур зив ну ма три цу, пре ко по све ће но сти вој ној без бед но-
сти др жа ве, ње го во усло жња ва ње, про ду бљи ва ње и про ши ри ва ње 
је ди рект но про пор ци о нал но ње го вом идеј ном „раз вод ња ва њу“, 
прак тич ном обез вре ђи ва њу и ана ли тич кој не у по тре бљи во сти. За 
опо нен те та квом ста но ви шту, тра ди ци о нал ни пред ло жак је и по 
са др жа ју и по ре фе рент ном објек ту јед но ди мен зи о на лан или јед-
но стран (пар ци јал не при ро де), јер ре флек ту је по глед на свет чи-
ја је кон стан та ви ше или ма ње де сти ло ва но ста ње по мо ћи. Ер го, 
тра ди ци о нал но по и ма ње без бед но сти је део ши ре пре ва лент но сти 
за пад ног мо де ла свет ске по ли ти ке, ко ја пер се по чи ва на им пли-
цит ној ди стинк ци ји из ме ђу: (1) др жа ве и дру штва; (2) јав ног и при-
ват ног; (3) уну тра шњег и спољ ног; (4) без бед но сти и раз во ја; и (5) 
еко но ми је и по ли ти ке.

Без ика кве ана ли тич ке за др шке се мо же ре ћи да нео-ре а ли-
стич ки те о рет ски кор пус без бед но сти (за раз ли ку од Евро пе, крај-
ње пре ва лен тан у САД) не од го ва ра ком плек сно сти и со фи сти ци-
51) Kra u se, K., Mic hael, W. „Bro a de ning the Agen da of Se cu rity Stu di es: Po li tics and Met hods”, 

MershonInternationalStudiesReview, 40(2), 1996, pp. 229-254.
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ра но сти са вре ме не без бед но сне сли ке све та у свој сво јој те о рет ски 
„ко мот ној“ јед но став но сти „јед ном за сваг да да тог ре ше ња“, те 
ме то до ло шком и епи сте мо ло шком ин стру мен та ри ју ко ји је бли жи 
при род ним не го дру штве ним на у ка ма и ко ји пре не бре га ва зна чај и 
ути цај раз ли чи тих те о ри ја ме ђу на род не без бед но сти чи ји ка те го-
ри јал ни апа рат ди рект но од ре ђу ју област по ли тич ки мо гу ћег или 
не мо гу ћег. Има ју ћи то на уму, ре ал-хе ге мо ни стич ки мен та ли тет 
„ми про тив њих“ или „ми про тив свих“, без бед ност ис кљу чи во по-
ве за на са вој ним пи та њи ма, упу ће ност на др жа ву као ре фе рент ни 
обје кат без бед но сти, те апо стро фи ра ње стал но сти и ре гу лар но сти 
ме ђу на род не по ли ти ке во ди у ха зард ре про ду ко ва ња све та кон сти-
ту и са ног на та квим прет по став ка ма. Из то га угла, фор му ли са ње 
син таг ме „осо ви на зла“, пла си ра не од САД, све до чи о не а де кват ној 
пер цеп ци ји сло же но сти ге не рал не свет ске по ли ти ке и ме ђу на род-
ног без бед но сног ком плек са, те ука зу је на „те о рет ско-ло ги стич ке“ 
прет по став ке (о при ро ди без бед но сти и ње ном ре фе рент ном објек-
ту) ко је ре флек ту ју су пре ма ти ју САД на гло бал ном ни воу.

Уко ли ко су нео-ре а ли стич ки де тер ми ни са не „шко ле“ (са 
сво јом цен три пе тал ном, др жав но цен три стич ком без бед но сном 
ло ги ком) и би ле до вољ не за об ја шње ње хлад но ра тов ског све та, 
оне та ко ре ћи ни шта не го во ре о нај ва жни јим без бед но сним про-
бле ми ма да на шњи це. Њи хо ве кон цеп ту ал не по став ке ја ко су ма ло 
упо тре бљи ве за об ја шње ње гра ђан ских кон фли ка та, за то што свој 
ре фе рент ни обје кат де фи ни шу као др жа ву (др жа ва пред ста вља 
про стор ко ји тре ба учи ни ти без бед ним). На су прот то ме, гра ђан-
ски кон флик ти ја сно ука зу ју на то да пред мет без бед но сти тре ба да 
бу ду ста нов ни штво, дру штве не гру пе и/или ет нич ке гру пе, те по-
је дин ци. Де кла ри шу ћи „рат про тив те ро ри зма“ као глав ну нео-ре-
а ли стич ку ком по нен ту сво га без бед но сног ис по ља ва ња, ве ћи део 
За пад ног све та је од у зео се би мо гућ ност да ре ги стру је про бле ме 
ко ји су ин хе рент ни осна жи ва њу др жа ве као глав ног без бед но сног 
ак те ра, чак и по це ну по ја ча ног над гле да ња (или при смо тре) вла-
сти тог ста нов ни штва са озбиљ ним не га тив ним ре пер ку си ја ма на 
ни воу без бед но сти гру па и по је ди на ца. Гло ба ли за ци ја је ко ре ни то 
про ме ни ла свет у ко ме је смо, ство ри ла је но ве про бле ме, ак те ре и 
про це се, па су тра ди ци о нал не те о ри је не до вољ не за њи хо во об ја-
шње ње и раз у ме ва ње. Њи хо во не кри тич ко, дог мат ско при хва та ње 
би отво ри ло вра та за ре тро град но фор си ра ње ре-хе ге мо ни за ци је 
(или им пе ри ја ли за ци је) све та на ли ни ји до ми на ци је ове или оне 
свет ске си ле. Сва ко те о рет ско осна жи ва ње мо ћи би би ло крај ње 
јед но ди мен зи о нал но, на ко рист ње ног по сто је ћег ме ђу на род ног 
раз ме шта ја и не ком па ти бил но са тран сфор ми са ном без бед но сним 
ам би јен том гло ба ли зо ва ног све та. Фор му ли са ња но ве те о ри је без-
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бед но сти у та квим усло ви ма не са мо да зах те ва про ши ре ње са мог 
кон цеп та без бед но сти и про ду бље ње ње ног ре фе рент ног објек та, 
већ и осве шће ност чи ње ни це да она ни ка ко не мо же би ти вред но-
сно изо ло ва на или јед на (то јест: нео спо ри ва).

Има ју ћи то на уму, срп ска без бед но сна ми сао се, да кле, као 
и це ло куп на свет ска, на ла зи пред ве ли ким иза зо вом. Са јед не стра-
не, на ис хо ди шној рав ни, она би сва ка ко тре ба ло да осве сти по-
тре бу ак тив ног укљу че ња у сту диј ску „по тра гу“ за кон цеп ту ал ним 
раз ре ше њем свет ске без бед но сне ком по зи ци је, јер би та кав те о рет-
ски ан га жман, по ред све га дру гог, имао и зна чај не кон се квен це у 
сме ру ста би ли зо ва ња и по бољ ша ња ак ту ел не ре ги о нал на и до ма-
ће без бед но сне си ту а ци је. С об зи ром на „ви ше не го аутен тич но“ 
ис ку ство Ср би је, бом бар до ва ње НА ТО-а и на ру ше на те ри то ри јал-
на це ло ви тост (пер пе ту и ра ње ко сов ске кри зе), не тре ба сум ња ти 
у ана ли тич ку фо ку си ра ност на „ге но тип ске“ те о рет ске ква ли те те 
или „кон цеп ту ал но по ре кло“ тог но вог про ши ре ња и про ду бљи ва-
ња фе но ме на без бед но сти као пр вог „он то ло шког“ ко ра ка у ње го-
вом што ва ља ни јем фор му ли са њу. Са дру ге стра не, је дан део ис-
тра жи вач ких ка па ци те та ну жно тре ба ис ко ри сти ти за „на мен ске“ 
ана ли зе ба зи ра не на мик су по сто је ћих те о рет ских пред ло жа ка, у 
сми слу ком би но ва ња са још увек из у зет но ути цај ном нео-ре а ли-
стич ком па ра диг мом, а у рав ни де мо крат ских прет по став ки ак ту-
ел не срп ске др жав но сти. На том пла ну уже спе ци фи ко ва них ис тра-
жи ва ња мо же се из дво ји ти: (1) про пи ти ва ње срп ске стра те гиј ске 
кул ту ре (што ће до ве сти до „по зи тив не де кон струк ци је“ срп ске 
рат нич ке ми то ло ги је и пра вог нор ма тив ног са гле да ва ња срп ског 
„без бед но сног би ћа“); (2) про пи ти ва ња ори јен ти са на ка ра ди кал-
ном оса вре ме њи ва њу срп ске вој ске и очу ва њу ње них аутен тич них 
вред но сти без об зи ра на по тен ци јал на вој на са ве зни штва (са по-
себ ним ак цен том на ње не спе ци фич не на уч но-обра зов не ка па ци-
те те и осни ва ње елит ног цен тра за стра те гиј ске сту ди је из обла сти 
без бед но сти); и (3) про пи ти ва ње ре ги о нал не бал кан ске са рад ње 
кроз при зму „де се ку ри ти за ци је“ су се да и фор си ра ња ре ги о нал ног 
де мо крат ског ли дер ства на ни воу без бед но сне ко о пе ра тив но сти и 
про е вроп ских ин те гра тив них про це са.
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DjordjeStojanovicandKatarinaStrbac

GLOBALSECURITYTRANSFORMATION:
EXPLANATORYPOTENTIALOFMODERN

APPROACHESTOTHEINTERNATIONALSECURITY

Summary
Analysis of the con cep tual evo lu tion and main cha rac te ri stics of 

con tem po rary ap pro ac hes to the in ter na ti o nal se cu rity phe no me non, 
with all in ter pre ta ti ve di ver sity of the o re ti cal “landsca pe” from World 
War II till pre sent, al lo wing mo re ade qu a te as ses sment of prin ci ple im-
pli cit and ex pli cit di men si ons of re la ti on ship bet we en se cu rity the ory 
and se cu rity prac ti ce. Cri ti cal iden tifying of the pro ble ma tic zo ne of the 
afo re men ti o ned re la ti on ship will, on the one hand, show the po ten tial 
gu i de li nes for a new un der stan ding of se cu rity in the era of glo ba li-
za tion (con cep tual de par tu re from the sta te as only re fe rent ob ject of 
se cu rity stu di es), and, on the ot her hand, al low mo re pre ci se stra te gic 
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land marks de fi ni tion of Ser bian se cu rity agen da on the do me stic, re gi-
o nal and in ter na ti o nal le vel.
Key words: Se cu rity, The o ri es of In ter na ti o nal Se cu rity, Sta te, Glo ba li za tion.
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