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СлободанСамарџић

Сажетак
Пред мет ра да је од нос Ср би је и Европ ске уни је са гле дан из 

ме ђу на род но-етич ке пер спек ти ве. У ње му аутор ка по ку ша ва да 
ука же на кон ти ну и тет евро-аме рич ке, ин те ре си ма а не вред но сти-
ма усме ра ва не по ли ти ке пре ма овој не ка да шњој ју го сло вен ској ре-
пу бли ци и ње ном ве ћин ском на ро ду. У цен трал ном де лу ра да она 
се ба ви ста вом Европ ске уни је пре ма сло же ном и ви ше де це ниј-
ском ко смет ском пи та њу, по ку ша ва ју ћи да до ка же да он као та кав 
пред ста вља кон ти ну и тет дво де це ниј ског не до след ног од но са ве ћег 
де ла европ ских др жа ва пре ма срп ском др жав но-те ри то ри јал ном 
пи та њу. Став ко ји аутор ка за сту па је сте да је при ста ја њем на фор-
ми ра ње и ста би ли зо ва ње јед не но ве, на срп ској те ри то ри ји на ста ле 
др жа ве,  Европ ска уни ја, за пра во, пре у зе ла уло гу ме ди ју ма пре ко-

* Текст је ре зул тат ра да на про јек ту Ин сти ту та за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју бр. 
43007, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и про све ту Ре пу бли ке Ср би је. Део је ве ће 
це ли не ко ја ће под на сло вом Гласвапијућегупустињираспад/разбијањеЈугославијеу
међународноетичкојперспективииза ћи из штам пе по чет ком на ред не го ди не.

1) Cf. Сло бо дан Са мар џић, „Про блем Ко со ва и Ме то хи је из угла европ ских ин те гра ци ја“, 
у збор ни ку СрбијаупроцесупридруживањаЕвропскојУнији, (при ре дио Сло бо дан Са-
мар џић), Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009., стр. 234.
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о ке ан ских на сто ја ња да се циљ се це си је Ко со ва, про гла ше ног за 
про стор од по себ ног аме рич ког на ци о нал ног ин те ре са и сто га ле-
ги тим ног ути ца ја оба ви, у ме ђу на род но-по ли тич ком сми слу, што 
„без бол ни је“. У за кључ ном де лу ра да аутор ка ука зу је на мо гу ће 
по сле ди це ко је би на чин ре ша ва ња овог ва жног  ре ги о нал ног др-
жав но-те ри то ри јал ног пи та ња мо гао има ти по ста бил ност За пад-
ног Бал ка на у бли жој или да љој бу дућ но сти.
Кључ не ре чи: Ср би ја, Европ ска уни ја, ко смет ско пи та ње, ме ђу на род на 

по ли ти ка, ме ђу на род на ети ка.
Сме ну два  сто ле ћа и два ми ле ни ју ма на про сто ри ма За пад-

ног Бал ка на обе ле жи ле су  зна чај не про ме не на ме сту кључ ног ван-
бал кан ског ак те ра ње го ве по ли тич ке и со ци јал не ди на ми ке, и још 
зна чај ни је у са др жа ју ре то ри ке ко јом је та ди на ми ка би ла пра ће на. 
На и ме, нео че ки ва но бр зо ис цр пив ши сво је скром не екс пла на тор не, 
тек не што знат ни је со ци јал но-мо би ли за тор ске и им пре сив не иде-
о ло шко-про па ганд не по тен ци ја ле, по јам гло ба ли за ци је је у освит 
но вог ве ка и но вог ми ле ни ју ма, на про сто ри ма не ка да шње Ју го-
сла ви је, али и све ко ли ке Ју го и сточ не Евро пе, сво је ме сто углав ном 
усту пио пој му, или, пре ци зни је го во ре ћи – про грам ској плат фор ми 
“европ ских ин те гра ци ја”. На ре че ни кон цепт, од но сно плат фор ма 
тре ба ло је, ре то рич ки узев, да ре флек ту ју и на тра у ма тич ном ис-
ку ству аме рич ког ме ђу на род но-по ли тич ког уни ла те ра ли зма са-
зре лу свест европ ског де ла са вре ме ног све та о нео п ход но сти свог 
што чвр шћег по ли тич ког, еко ном ског и кул тур ног ин те гри са ња на 
прин ци пи ма за јед нич ких вред но сти,2) до бре во ље и ис кре них на-
сто ја ња свих ње го вих “у раз ли чи то сти ује ди ње них” (“Invarietate
concordia”- “UnitedinDiversity”) др жав но-те ри то ри јал них де ло-
ва. Пре пре ке са ко ји ма се срп ско дру штво су о ча ва ло и са ко ји ма 
се још увек су о ча ва у, ве ћи ни про кла мо ва них прин ци па углав ном 
са свим ди вер гент ним про це си ма свог при дру жи ва ња по ли тич ки, 
еко ном ски и кул тур но ин те гри шу ћим струк ту ра ма Европ ске уни је 
су број не, ра зно вр сне и у зна чај ној ме ри је дин стве не. Та њи хо ва 
су штин ска свој ства фор ми ра на су на чи ње ни ци да је срп ски на род 
(као ап со лут но-ве ћин ски ет нич ки еле ме нат мул ти ет нич ког срп ског 
дру штва) у про те клих пет на е стак го ди на био, а тен ден циј ски узев, 
би мо гао би ти и у бли ској бу дућ но сти (“отво ре ни” де фи ни тив-
ни ста ту си Ре пу бли ке Срп ске, Вој во ди не, Сан џа ка, ју га Ср би је...) 
обје кат/жр тва те мељ них и све о бу хват них дезинтеграција,  по др-

2) Те вред но сти, као осно ву европ ског иден ти те та, Во јин Ра кић пре по зна је у ми ру, ко смо-
по ли ти зму и ли бе ра ли зму. Cf. Во јин Ра кић, ”Mo ral Fo un da ti ons of Euro pe in Up co ming 
World Or der”, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 
3/2010, стр. 61. 
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жа ва них, фи на ли зо ва них и ме ђу на род но-прав но санк ци о ни са них 
упра во од стра не евро-атлант ског де ла са вре ме ног све та, од но сно 
европ ског За па да и САД. Не до вр ше ност тих епо хал них про це са 
чи ни од те ри то ри ја на ко ји ма он да нас ве ћим де лом жи ви, је дан, у 
ге о по ли тич ком сми слу узев, сло бод но леб де ћи ет нич ки про стор, 
ко ји и на кра ју пр ве де це ни је XXI ве ка још увек тра жи, од но сно 
очекује сво ју др жав ну фор му у ко јој би се ста би ли зо вао. 

Из тих и мно гих дру гих, из њих из ве де них раз ло га, про је кат 
“при дру жи ва ња Ср би је Европ ској Уни ји” чак и на ни воу свог ре-
то рич ког, “иде ал-ло шког” са мо при ка за, све се ја сни је  ис по ста вља 
не са мо као су ви ше ап страк тан, већ и жи вот но, од но сно ис ку стве-
но не до вољ но увер љив од го вор на све, или, бар, оне нај круп ни је 
ко лек тив но-ег зи стен ци јал не ди ле ме пред ко ји ма се др жа ва Ср би ја 
на шла на по чет ку но вог ми ле ни ју ма. Шта ви ше, уме сто њи хо вог 
ре ша ва ња редоследомприоритета, срп ски на род се још увек на-
ла зи пред им пе ра ти вом њи хо вог си мул та ног ре ша ва ња (“И Ко со во 
и Евро па”), што ви зи ју ње го ве бу дућ но сти чи ни до дат но не пре-
глед ном, ње ну при влач ност ста нов ни штву зна чај но ре ду ко ва ном,3) 
а све до сад по ну ђе не стра те ги је дру штве ног раз во ја - не до вољ но 
де ло твор ним.4) Уз то, си мул та на по зи ци о ни ра ност свих на ве де-
них про бле ма на “аген ди зах те ва ног”, омо гу ћа ва ла је и још увек 
омо гу ћа ва спољ ним по ли тич ким ак те ри ма срп ске са да шњо сти 
пер ма нент но ма ни пу ли са ње њи ма на на чин усло вља ва ња ре ша ва-
ња јед ног (“европ ска ин те гра ци ја Ср би је”) (не)ре ша ва њем дру гог 
(кви је ти стич ко при ста ја ње на de facto већ из вр ше но ам пу ти ра ње 
Ко со ва и Ме то хи је од остат ка срп ског др жав ног ор га ни зма, рас-
пад/раз би ја ње др жав не за јед ни це с Цр ном Го ром,5) по ни шта ва ње 
знат ног де ла др жав них атри бу та Ре пу бли ке Срп ске ње ним ута па-

3) По др шка гра ђа на Ср би је ње ном ула ску у ЕУ са 63,89 по сто, ко ли ка је би ла апри ла 2008. 
го ди не, до ја ну а ра 2011. је опа ла на 42,4 про це на та. Cf. http://www.da nas.rs/da na srs/po li-
ti ka/na pred njac ka_ko a li ci ja_ube dlji vo_naj ja ca.56.html?news_id=213031

4) Да их као та кве пер ци пи ра ве ћи део срп ске јав но сти по твр ђу је по да так да је ње на по др-
шка во де ћој стран ци вла да ју ће („ре форм ске“) ко а ли ци је са 35,9 по сто (мај 2008), па ла 
на 24,3 про цен та до кра ја мар та 20011.го ди не.  Cf. http://www.da nas.rs/da na srs/po li ti ka/
na pred njac ka_ko a li ci ja_ube dlji vo_naj ja ca.56.html?news_id=213031

5) Ре зул та те цр но гор ског ре фе рен ду ма, спро ве де ног под по кро ви тељ ством Европ ске уни-
је, ко ји је окон чан од би ја њем ви ше сто ти на те мељ но до ку мен то ва них при го во ра на 
ре гу лар ност гла сач ког про це са а њи ме ова до не дав на чла ни ца Др жав не за јед ни це Ср-
би ја и Цр на Го ра сте кла ста тус „не за ви сне др жа ве с пу ним ме ђу на род но-прав ним су-
бјек ти ви те том“, та да шња ви со ка зва нич ни ца Уни је, Ур су ла Пла сник (Ur su la Plas snik), 
је по здра ви ла као „нај им пре сив ни је по стиг ну ће ње не спољ не по ли ти ке у по след њих 
не ко ли ко го ди на.“ (Cf. Политика, 1. ју ни 2006.) И САД су, сма тра Тед Кар пен тер (Ted 
Car pen ter), об ра до ва не ре зул та ти ма цр но гор ског ре фе рен ду ма, ма да то не ће јав но ре ћи. 
„Још од по чет ка де ве де се тих Аме ри ка по др жа ва све што сма њу је моћ и ути цај Ср би је у 
ре ги о ну, а то је ефе кат цр но гор ског ре фе рен ду ма.“ (Cf.Политика, 5. ју ни, 2006)
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њем у др жав но те ло уни тар но кон ци пи ра не БиХ,6)...), од но сно ње-
го во ре ша ва ње на на чин ко ји ће угро зи ти и ми ни мал но ди мен зи о-
ни ран срп ски др жав но-те ри то ри јал ни ин те рес.7) Та ко би по след ња 
(“евро ин те гра ци о ни стич ка”) фа за рас па да/раз би ја ња II Ју го сла ви-
је ме ђу ет нич ким Ср би ма са до ста раз ло га мо гла да се пер ци пи ра 
као фи нал ни акт ње го вог пот пу ног осу је ће ња - од СФРЈ ко ја је др-
жав но ин те гри са ла нај ве ћи део срп ских ет нич ких про сто ра, пре ко 
“уже Ср би је”, од но сно “Ср би је без по кра ји на” до, тен ден циј ски 
узев, “пред ку ма нов ске Ср би је”, од но сно “бе о град ског па ша лу ка”.8) 

И у прет ход ним фа за ма ди со лу ци је дру ге по ре ду др жав не 
за јед ни це Ју жних Сло ве на, Евро па је ја сно де мон стри ра ла свој не-
прин ци пи је лан, од но сно мо рал но не ко рек тан при ступ јед ном од 
нај круп ни јих ме ђу на род но по ли тич ких про бле ма с ко ји ма се ста-
ри кон ти нент су о чио у пост хлад но ра тов ском раз до бљу. Та ко је, на 
свом пр вом ван ред ном са стан ку Ко ми те та ви со ких функ ци о не ра, 
одр жа ном у Пра гу ју ла 1991. го ди не, КЕБС, чи је две тре ћи не чла-
ни ца чи не европ ске др жа ве, “по здра вио по нов но ус по ста вља ње 
устав ног по рет ка  Ју го сла ви је“ на и ме но ва њем пред сед ни ка на че-
лу ко лек тив ног пред сед ни штва и ти ме озбиљ но на ру шио прин цип 
не ме ша ња у уну тра шње ства ри  јед не су ве ре не др жа ве. То је учи-
ње но са обра зло же њем да је до шло до узур па ци је вла сти од стра-
не две ре пу бли ке у Пред сед ни штву СФРЈ, што је у супpотнос ти с 
по сто је ћим устав ним по рет ком  Ју го сла ви је, као и Па ри ском по ве-
љом КЕБС-а, усво је ном но вем бра 1990. го ди не. Би ло је, ме ђу тим, 
упра во   обр ну то: „на ме та њем хр ват ског пред став ни ка Стје па на 
Ме си ћа за пред сед ни ка СФРЈ, иако се он јав но за ла гао за раз би-
ја ње зе мље на чи је че ло је тре ба ло да до ђе, би ло је про тив у став но 
по са мој ло ги ци ства ри, а и раз би ја ње ви ше на ци о нал не др жа ве без 

6) Та ко је, по чет ком апри ла 2011. го ди не, ви со ка пред став ни ца ЕУ Ке трин Ештон (Kat he-
ri ne As hton) пот пи са ла од лу ку ко јом се Уни ја овла шћу је „да санк ци о ни ше сва прав на и 
фи зич ка ли ца ко ја пот ко па ва ју су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет Бо сне и Хер це-
го ви не.“Cf. http://www.nspm.rs/hro ni ka/ke trin-eston-pot pi sa la-od klu ku-o-ka zna ma-za-qru-
sen jeq-bih-i-dej ton skog-spo ra zu ma.html

7) То је са мо је дан од мо да ли те та ге о по ли тич ке тр го ви не, од но сно тр го ви не про сто ром ко-
ја се ну ди ла др жа ви Ср би ји од по чет ка де ве де се тих го ди на про те клог ве ка на о ва мо. Ево 
не пот пу ног спи ска пре о ста лих: про стор за вре ме; про стор за мир; про стор за „имиџ“; 
про стор за де мо кра ти ју; про стор за но вац  и еко ном ски раз вој; про стор за ста бил ност 
Ср би је и Бал ка на; про стор за ја сно утвр ђе не гра ни це,... Ви ше о то ме у: Ми ло мир Сте-
пић „Те ри то ри јал но и ге о по ли тич ко у срп ском на ци о нал ном ин те ре су“, у: Национални
интерес, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1/2005, стр. 29-56.

8) Да би та  пер цеп ци ја би ла са свим ис прав на, по твр ђу ју им пли цит но и не без три јум-
фа ли зма и не ки ино стра ни ауто ри. Упо ре ди ти, ре ци мо: He inz Vetsche ra, “Co o pe ra ti ve 
Se cu rity - The Con cept and its Ap pli ca tion in So uth Eastern Euro pe”, узбор ни ку Approac
hingorAvoidingCooperativeSecуrity?:TheWesternBalkansintheAftermathoftheKosovo
SettlementProposaloftheRigaSуmmit (eds. Ernst Feldberbaуer,  Pre drag Jуrekovic, Fre de ric 
La bar re), Na ti o nal De fen ce Aca demy, Vi en na, 2007, p. 52. etpassim.
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оп ште са гла сно сти уну тар ње је у су прот но сти са Па ри ском По ве-
љом“, раз ја шња ва Зо ран Лу то вац.9) Ина че, на Мо сков ском са стан ку 
КЕБС-а о „људ ској ди мен зи ји“, од но сно у до ку мен ту ко ји је на ње-
му усво јен, из ра же на је нео п ход ност по што ва ња јед на ко сти на ро да 
и њи хо вог пра ва на са мо о пре де ље ње, сход но по ве љи УН и од го-
ва ра ју ћим нор ма ма ме ђу на род ног пра ва, укљу чу ју ћи и оне ко је се 
од но се на те ри то ри јал ни ин те гри тет др жа ва, упра во у тре нут ку у 
ко јем се пред очи ма ме ђу на род не јав но сти рас пар ча ва ла јед на од 
зе ма ља осни ва ча, уче сни ца КЕБС-а – СФР Ју го сла ви ја. При то ме 
се рас пад ни је за сни вао на пра ву на ро да на са мо о пре де ље ње, не го 
су то пра во при сво ји ле те ри то ри јал но-ад ми ни стра тив не је ди ни це 
(ре пу бли ке) бив ше Ју го сла ви је, под се ћа Лу то вац.10) У слу ча ју БиХ, 
те „Ју го сла ви је у ма лом“, и КЕБС и ЕЗ (доц ни ја Европ ска уни ја), 
па и це ло куп на ме ђу на род на за јед ни ца по сту па ли су са свим су-
прот но - по др жа вао се њен те ри то ри јал ни ин те гри тет и он да ка да 
је би ло ја сно да су Ср би као  је дан од  три ње на кон сти ту тив на на-
ро да, од луч но про тив на мет ну тог по ли тич ког ре ше ња за Бо сну, па 
и ка да су Хр ва ти од у ста ли од так тич ке пре ла зне фа зе за јед нич ког 
на сту па с Му сли ма ни ма, од но сни ка да су са њи ма за ра ти ли. Од 
истог ста ва се ни је од у ста ја ло ни он да ка да је му сли ман ска стра на 
од у ста ла од „уни тар не гра ђан ске БиХ“ и ка да су Му сли ма ни по че-
ли из ме ђу се бе да ра ту ју.

ЕВРОПСКАУНИЈА,КОСМЕТСКОПИТАЊЕ
ИАМЕРИЧКИНАЦИОНАЛНИИНТЕРЕС

Уто ли ко је уло га Европ ске уни је у сле де ћој, ко сов ско-ме то-
хиј ској фа зи спољ но-по ли тич ког ин тер ве ни са ња у ге о по ли тич ко 
ре ди зај ни ра ње пост хлад но ра тов ског За пад ног Бал ка на, пред ста-
вља ла са мо но ву ета пу у ви ше го ди шњем не до след ном од но су  нај-
ве ћег де ла ње них чла ни ца пре ма срп ском др жав но-те ри то ри јал ном 
пи та њу. Та ко је, у Све о бу хват ном пла ну за ре ше ње ста ту са Ко со-
ва (по зна том као план Мар ти ја Ах ти са ри ја, март 2007) пред ви ђе на 
као ме ђу на род на ин стан ца ко ја ће над гле да ти не за ви сност Ко со ва 
(анек си IX и X) и том функ ци јом над зо ра за ме ни ти упра вљач ку 
уло гу УН, са ма  Уни ја ак тив но ста ла уз иде ју о не за ви сно сти Ко-
со ва. А ко ли ко је овај ’план’ про из и шао из пре го во ра го во ри чи-
ње ни ца да од пре ко пет сто ти на аманд ма на де ле га ци је Ср би је на 

9) Cf. Лу то вац, Зо ран, Ibid, стр. 77.

10) Cf. Зо ран Лу то вац,  КЕБСиправанационалнихмањинасапосебнимосвртомнаСРЈ 
(нео бја вље на ма ги стар ска те за), ФПН, Бе о град, 1994, стр. 41.
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пр во бит но пред ло же ни текст, тим Мар ти ја Ах ти са ри ја, у ко јем су 
се де ли и пред став ни ци и екс пер ти из ЕУ, ни је усво јио ни је дан. Без 
об зи ра што је Ср би ја од ба ци ла овај до ку мент, „он је био пре дат ГС 
УН као ’пред лог  ре ше ња ста ту са’, а ЕУ је и пре ње го вог ста вља-
ња пред Са вет без бед но сти УН кре ну ла не са мо са по ли тич ким 
де ло ва њем у прав цу ње го вог ши рег при хва та ња, не го и са при пре-
ма ма сво је уло ге у ’над гле да ној не за ви сно сти Ко со ва’“, пре до ча ва 
Сло бо дан Са мар џић.11) Не по сред но по уру че њу на цр та до ку мен-
та стран ка ма (по че так фе бру а ра 2007. го ди не) око ко јег је тре ба ло 
по ве сти пре го во ре, Са вет ми ни ста ра ЕУ је у сво јим За кључ ци ма 
„из ра зио пу ну по др шку Спе ци јал ном иза сла ни ку ГС УН и ње го-
вим на по ри ма у во ђе њу по ли тич ког про це са за од ре ђи ва ње бу ду-
ћег ста ту са Ко со ва“. Дан на кон пре да је ко нач не вер зи је до ку мен та 
ГС УН, Са вет ми ни ста ра је усво јио но ву за јед нич ку ак ци ју „ко јом 
се про ши ру је ман дат ти ма ЕУ за до при нос при пре ма ма за осни ва-
ње мо гу ће ме ђу на род не ци вил не ми си је на Ко со ву, укљу чу ју ћи и 
ком по нен ту спе ци јал ног пред став ни ка ЕУ“. У кон ти ну и те ту сво је 
по ли ти ке свр ше них чи ње ни ца, Са вет ми ни ста ра ЕУ у сво јим за-
кључ ци ма од 18. ју на 2007. го ди не на сто ји да за о кру жи  стра те ги ју 
се це си је Ко со ва на ме ђу на род ној сце ни. У њи ма  Са вет не са мо 
да по на вља сво ју по др шку Пла ну Мар ти ја Ах ти са ри ја, већ и да је 
па ра ме тре ме ђу на род не ле га ли за ци је се це си је. Та да се пр ви пут у 
зва нич ним до ку мен ти ма ЕУ Ко со во про гла ша ва слу ча јем sui ge
neris. У скла ду с тим, пред ла же се усва ја ње но ве ре зо лу ци је СБ 
УН ко јом би овај ор ган УН при хва тио План М. Ах ти са ри ја и ти ме 
за ме нио по сто је ћу Ре зо лу ци ју 1244. Нај зад, ис ти че се од лу чу ју ћа 
уло га ЕУ у при ме ни „ре ше ња ста ту са“. Оче ку ју ћи  ко нач но ре ше-
ње овог пи та ња пред Са ве том без бед но сти УН нај ка сни је до кра ја 
ју ла 2007. го ди не, „Уни ја је до не ла још јед ну за јед нич ку ак ци ју ко-
јом је на ме ра ва ла да учи ни и по след њи ко рак пре оче ки ва ног за-
вр шет ка про це са. У том до ку мен ту Са вет ми ни ста ра ЕУ је, из ме ђу 
оста лог, прет ход ну за јед нич ку ак ци ју од 27. мар та ’из ме нио и про-
ши рио’ у прав цу’ де ло ва ња са ко сов ским вла сти ма, УН МИК-ом и 
дру гим кључ ним ме ђу на род ним парт не ри ма у прав цу пре но ше ња 
вла сти од УН МИК-а и при пре ма за при ме ну ре ше ња ста ту са’“.12)

Свој став о suigenerisка рак те ру ко смет ског слу ча ја ЕУ је, 
по ли тич ки-про па ганд но узев, те ме љи ла на два ар гу мен та, слич на 
они ма ко ји ма је обра зла га на и агре си ја НА ТО-а на СРЈ. Пр ви од 

11) Cf. Сло бо дан Са мар џић, „Про блем Ко со ва и Ме то хи је из угла европ ских ин те гра ци ја“, 
у збор ни ку СрбијаупроцесупридруживањаЕвропскојУнији (при ре дио Сло бо дан Са-
мар џић), Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр.224.

12) Cf. Сло бо дан Са мар џић,  Ibid, стр. 225.
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њих ка же да је гру бим  и  ви ше го ди шњим кр ше њем људ ских пра-
ва ко смет ских Ал ба на ца, ко је је кул ми ни ра ло по ку ша јем ге но ци да 
над њи ма учи ње ним то ком „ху ма ни тар не ин тер вен ци је“ НА ТО-а у 
про ле ће 1999. го ди не, Ср би ја из гу би ла пра во на упра вља ње овом 
сво јом не ка да шњом по кра ји ном. Да је тај ар гу мент до и ста та кав 
ка квим се пред ста вља, он би сна гом сво је уни вер зал не при мен љи-
во сти оба ве зи вао ме ђу на род ну за јед ни цу да сву да где је у уну тра-
шњим  су ко би ма стра да ло ви ше од не ко ли ко хи ља да  жр та ва,  на 
исто ве тан на чин  ин тер ве ни ше и су спен ду је су ве ре ни тет.  Ме ђу-
тим, про мо те ри но вих на че ла, не зах те ва ју др жав но-те ри то ри јал но  
пре кра ја ње Ру ан де на кон ге но ци да ко ји су Ху ти из вр ши ли над при-
пад ни ци ма Тут са (по ги ну ло је око 800 000 љу ди), од но сно трај но 
раз два ја ње не по мир љи вих при пад ни ка ова два ен ти те та, ни ти су 
та кву ка зну пред ви де ли за Ирак (на кон ње го ве ре пре си је над Кур-
ди ма), па ни за низ дру гих др жа ва у све ту по тре са них кра ћим или 
ду жим уну тра шњим су ко би ма са из ра же ним еле мен ти ма се це си о-
ни зма.

Ако оста ви мо по стра ни пи та ње ствар них раз ме ра на си ља  
ко јем су фе де рал не вла сти СРЈ при бе га ва ле у тре ти ра њу ал бан ског 
се це си о ни зма на Ко сме ту и при хва ти мо да су оне би ле ле ги ти ман 
основ су спен зи је су ве ре ни те та Ср би је над њим, мо ра ли би смо исти 
кри те ри јум оправ да но сти пре тен зи ја на упра вља ње те ри то ри јом 
при ме ни ти и на по на ша ње албанских по ли тич ких ак те ра на Ко сме-
ту по окон ча њу агре си је НА ТО-а. У том слу ча ју на си ље – уби ства, 
по гро ми (ет нич ко чи шће ње), дис кри ми на ци ја, пљач ка/узур па ци ја 
имо ви не, уни шта ва ње кул тур них спо ме ни ка – ко је су по след њих 
де се так го ди на вр ши ли ко смет ски Ал бан ци у при су ству ме ђу на-
род не вла сти, зна чи ло би да су они из гу би ли исто риј ско и мо рал-
но пра во на вла сти ту др жа ву. „Ма сов ним кр ше њем људ ских пра-
ва не ал ба на ца, Ал бан ци су по ни шти ли ве ро до стој ност мо рал ног 
ар гу мен та. Да кле, кон се квент но усва ја ње мо рал не ар гу мен та ци је 
по ни шта ва не са мо пра во Ср би је на те ри то ри ју Ко со ва, већ и пра во 
Ал ба на ца на не за ви сну др жа ву.“13) Ње но не кон се квент но усва ја ње 
ка кво је у овом слу ча ју на де лу, де тек ту је, ме ђу тим, аутен тич ну 
ка кво ћу „ар гу мен та“ ко јем су спољ ни по кро ви те љи ко смет ске не-
за ви сно сти у ње ној фи нал ној фа зи при бе гли. А тај ар гу мент, „’ар-
гу мент’ ого ље не прак се, да не ка же мо ого ље не си ле (да је Ко со во 
слу чај suigeneris) мо гла је да обо ри са мо не ка дру га го ла прак са, 
она ко ја би практично  по ка за ла да ко со во ни је слу чај sui gene
ris, већ обр ну то, кла си чан слу чај не ле гал не се це си је. На ту вр сту 

13) Cf.  Рад ми ла На ка ра да, РаспадЈугославије:проблемитумачења,суочавањаитранзи
ције, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 126.
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’ар гу мен та ни је тре ба ло ду го че ка ти. Не ко ли ко ме се ци на кон јед-
но стра ног про гла ше ња не за ви сно сти Ко со ва, исту ствар учи ни-
ле су две по кра ји не у Гру зи ји, Аб ха зи ја и ју жна Осе ти ја. (Ово ме 
тре ба до да ти по ја ча но по зи ва ње на ’пре се дан Ко со во’ од мо мен-
та јед но стра ног про гла ше ња не за ви сно сти ме ђу при ста ли ца ма и 
ак ти ви сти ма се па ра ти стич ких по кре та у Ба ски ји и На гор но Ка ра-
ба ху. По себ но је зах тев за ре фе рен ду мом о не за ви сно сти Ба ски је, 
упу ћен од стра не ре ги о нал не вла де Ба ски је цен трал ним ор га ни ма 
Шпа ни је, ин спи ри сан ко сов ским пре се да ном.)“.14) Про кла ма ци ја 
о је дин стве но сти ко смет ског слу ча ја та ко се по ка за ла као об ја ва 
смр ти по сто је ћем ме ђу на род ном прав ном по рет ку, јер се упра во на 
тлу Евро пе про мо ви сао прин цип ’је дин стве но сти’, чи ме су се на 
ра ди ка лан на чин отво ри ла вра та ло ги ци про из вољ но сти. Ко ће све 
и на осно ву ко јих кри те ри ју ма да про гла ша ва ’по себ но сти’ ко је се 
из у зи ма ју из по сто је ћих прав них нор ми? Шта ће да се до го ди ако 
се ми шље ња глав них гло бал них ак те ра раз ли ку ју у про це ни да ли 
је не ки слу чај ’по се бан’? Ко ће да ар би три ра? „Шта ако се упр кос 
про гла ше ној ’је дин стве но сти’ по сле ди це от му кон тро ли и по кре не 
но ви круг тен зи ја, се це си ја, на си ља? Ко ће да сно си исто риј ску 
од го вор ност за не про ми шље не по сле ди це? Пи та ња су број на, али 
и ар гу мен ти ко ји ма се мо же оспо ри ти не про ми шље ност за ла га ња 
за је дин стве ност ко сов ског слу ча ја, тач ни је тврд њи да су се сте-
кле је дин стве не окол но сти на осно ву ко јих се срп ској др жа ви мо же 
трај но од у зе ти су ве ре ни тет над де лом ње не те ри то ри је.“15)   

Дру ги  ар гу мент ко јим се  прав да ла су спен зи ја су ве ре ни те та 
др жа ве Ср би је над ње ним нај ју жни јим де лом је да ће до ћи до (не-
кон тро ли са ног) на си ља и не ста бил но сти ре ги о на уко ли ко се ста-
тус Ко со ва убр за но не ре ши са гла сно ал бан ским зах те ви ма.16) Он 

14) Cf. Сло бо дан Са мар џић, „Про блем Ко со ва и Ме то хи је из угла европ ских ин те гра ци ја“, 
у збор ни ку СрбијаупроцесупридруживањаЕвропскојУнији, (прир. Сло бо дан Са мар-
џић), Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 196. У вре ме за о штра ва ња од но са Гру зи је 
и ње них по кра ји на, Аб ха зи је и Ју жне Осе ти је, Са вет ми ни ста ра ЕУ до нео је 27. ма ја 
за кључ ке у ко ји ма, из ме ђу оста лог, ка же: “Са вет по но во по твр ђу је сво ју пу ну по све-
ће ност прин ци пу су ве ре ни те та, не за ви сно сти и те ри то ри јал ног ин те гри те та Гру зи је у 
ње ним ме ђу на род но при зна тим гра ни ца ма, по твр ђе ним у ре зо лу ци ји СБ УН 1808 од 
15. апри ла 2008. го ди не“. Да не до след но сти мо гу да до би ју и ка ри ка ту рал ни је раз ме ре, 
по твр ђу је чи ње ни ца да „у истом тре нут ку  ка да УЕ при зна њем ве ћи не ње них чла ни ца 
не за ви сног Ко со ва за да је сна жан уда рац вла да ви ни пра ва, кр ше ћи По ве љу УН, Ре зо лу-
ци ју 1244, на че ла OEBS-a, па и на че ла вла сти те ар би тра жне ко ми си је (тзв. Ба дин те ро ве 
ко ми си је), две ње не чла ни це бло ки ра ју при бли жа ва ње Ср би је ЕУ, по зи ва ју ћи је да по-
шту је вла да ви ну пра ва и да са ра ђу је са Ха гом.“ Cf. Рад ми ла На ка ра да, „Европ ски од го-
вор за европ ски про блем“, Новасрпскаполитичкамисао, Бе о град,  бр. 1-2/2008, стр. 13.

15) Cf. Рад ми ла На ка ра да,  РаспадЈугославије... цит. из да ње, стр. 130.

16) И до слов но: “Уко ли ко, ме ђу тим, ме ђу на род на за јед ни ца не би ус пе ла да про на ђе ре ше-
ње, по сто ји ри зик да би ал бан ска стра на у сва ком тре нут ку мо гла по но во да иза зо ве ору-
жа ни су коб ко ји би при ву као ме ђу на род ну па жњу. Чи ње ни ца да за Ко со во ни је ни шта 



МирјанаРадојичић СрбијаиЕвропскаунијаетикаједног...

161

је дво стру ко не у вер љив. САД, НА ТО И ЕУ су рас по ла га ле свим 
ин стру мен ти ма ко ји ма су мо гле да пред у пре де на си ље на ко сов-
ском тлу - од ди пло мат ских при ти са ка, еко ном ских санк ци ја, по ли-
тич ке изо ла ци је до вој не ин тер вен ци је и ме ђу на род ног су да, да кле 
цео ин стру мен та ри јум ко ји су већ  упо тре би ле про тив Ср би је. За 
по че так би, пред ла га но је, би ло до вољ но да ефи ка сно за у ста ве до-
ток оруж ја и рас пу сте вој не кам по ве за обу ку па ра вој них гру па, 
што је у би ло у њи хо вој мо ћи. Ме ђу тим, уме сто од луч ног ста ва 
да је на си ље не до пу сти во, а уко ли ко се при ме ни да ће на и ћи на 
оштар од го вор САД и НА ТО – нај моћ ни је вој ске све та, ал бан ске 
прет ње на си љем су се не са мо то ле ри са ле већ и ко ри сти ле као до-
дат ни при ти сак, ра чу на ју ћи да су Ср би, из ну ре ни и па ци фи ко ва ни, 
не спо соб ни за зна чај ни ји от пор. „САД и ЕУ ко је стал но упо зо ра-
ва ју на опа сност од на си ља уко ли ко се бу де оду го вла чи ло с при-
зна ва њем ’не ми нов ног’(Р. Хол брук) де лу ју као за ступ ни ци уце не 
- не при хва тљи ву уце ну ди жу на ни во озбиљ ног ар гу мен та и да ју 
ле ги ти ми тет на си љу као ин стру мен ту ства ра ња но вих др жа ва на 
те ри то ри ји по сто је ћих“, упо зо ра ва ла је Рад ми ла На ка ра да.17)

При зна ње не за ви сно сти Ко со ва је, за кљу чу је Рад ми ла На-
ка ра да, са мо на ста вак за по че те спи ра ле на си ља дру гим сред стви-

учи ње но све док се бор ба про тив Ми ло ше ви ћа во ди ла мир ним сред стви ма, те да су тек 
рат на деј ства узро ко ва ла про ме не и по бољ ша ње, је сте лек ци ја ко ју су на у чи ли ко сов ски 
Ал бан ци, али је ЕУ и ме ђу на род на др жав на за јед ни ца још ни су са свим раз у ме ле”, упо-
зо ра вао је ко ор ди на тор Пак та ста бил но сти за Ју го и сточ ну Евро пу Ер хард Бу сек (Er hard 
Bu sek). Cf. Ер хард Бу сек, ОтворенакапијакаИстоку, Клио, Бе о град, 2007, стр. 90.

17) Cf. Рад ми ла На ка ра да, РаспадЈугославије... цит. из да ње, стр. 127. Ина че, тзв. Осло бо ди-
лач ку вој ску Ко со ва, ору жа ну фор ма ци ју ал бан ских се па ра ти стич ких по бу ње ни ка, сам 
Са вет без бед но сти је 1998. го ди не, сво јим ре зо лу ци ја ма 1160, 1199 и 1203 про гла сио те-
ро ри стич ком ор га ни за ци јом, а Фе де ра ци ја аме рич ких на уч ни ка, ко јој је по ве рен за да так 
про у ча ва ња те ро ри зма, свр ста ла ју је ме ђу 113 нај о па сни јих те ро ри стич ких ор га ни за-
ци ја у све ту. Уло га Осло бо ди лач ке вој ске Ко со ва као те ро ри стич ке ор га ни за ци је обим но 
је до ку мен то ва на у Кон гре сним тран скрип ти ма, иако је мно ги ‘про гре сив ни’ гла со ви 
из Евро пе и САД и да ље по др жа ва ју као осло бо ди лач ки по крет. Та ко, пре ма Фран ку 
Ци лу фиу (Fran co Ci luf fio), из Про гра ма за пра ће ње гло бал ног ор га ни зо ва ног кри ми на-
ла, од но сно ње го вом све до че њу пре зен то ва ном на Прав ном ко ми те ту Пред став нич ког 
до ма:”Оно што је пом но скри ва но од јав но сти је сте чи ње ни ца да део сво јих фон до ва 
ОВК пу ни нов цем до би је ним од про да је нар ко ти ка. Ал ба ни ја и Ко со во ле же у са мом 
сре ди шту ‘Бал кан ског пу та’ ко ји по ве зу је ‘Злат ни по лу ме сец’ Аф га ни ста на и Па ки ста на 
са европ ским тр жи шти ма дро ге. Овим пу тем се го ди шње про ме ће хе ро ин у вред но сти 
од око 400 би ли о на до ла ра, што чи ни око 80 од сто ње го ве ко ли чи не  на ме ње не Евро пи.” 
Ин тер по ло во оде ле ње за пра ће ње ор га ни зо ва ног кри ми на ла по твр ђу је и ве зу  ОВК и Ал 
Ка и де: “Аме рич ки Стејт ди парт мент ре ги стру је ОВК као те ро ри стич ку ор га ни за ци ју, 
ука зу ју ћи да она сво је опе ра ци је фи нан си ра нов цем са ме ђу на род ног тр жи шта дро ге и 
до бро вољ ним при ло зи ма ислам ских зе ма ља и по је ди на ца из ислам ског све та, ме ђу њи-
ма и са мог Оса ме бин Ла де на. Још јед ну ве зу ОВК са бин Ла де ном пред ста вља по да так  
да је брат во ђе еги пат ског кри ла ор га ни за ци је Џи хад, ко ји је исто вре ме но и бин Ла де-
нов вој ни ко ман дант, пред во дио елит не је ди ни це ОВК то ком ко сов ског кон флик та.” Cf. 
Mic hel Chos su dovsky, TheGlobalizationofPovertyand theNewWorldOrder,Cen ter for 
Re se arch  on Glo ba li za tion, Pincoуrt, 2003., p. 273. etpassim 
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ма, „де фи ни ти ван ис каз о су штин ској свр си НА ТО бом бар до ва ња 
(на сил на де ком по зи ци ја јед не су ве ре не европ ске др жа ве), као и о 
до ма ша ју усто ли ча ва ња ’ужа са ва ју ће про из вољ но сти’“18) У нор ма-
тив ном сми слу, то је ко нач на по бе да мо но ет ни ци зма над мул ти-
ет ни ци змом, „као жи ви до каз да ни је вред но тру ди ти се око сло-
же них уну тар др жав них аран жма на устав ног мул ти ет ни ци зма (као 
у Бо сни и Хер це го ви ни) или по себ не ма њин ске за шти те (као у 
Ма ке до ни ји, Ср би ји и Цр ној Го ри)“ (С. Са мар џић),  већ је мно го 
упут ни је ра ди ти на ства ра њу ет нич ки хо мо ге них др жав них тво ре-
ви на као је ди ном по у зда ном га ран ту њи хо ве ста бил но сти и трај но-
сти. 

А сво је вр сна иро ни ја уло ге Европ ске уни је у овом про це су 
са сто ја ла се у то ме да она, као про гла ше ни ауто ри тет за обе су-
ко бље не стра не, пре у зме од го вор ност за до вр ше ње аме рич кепо-
ли ти ке пу не по др шке са мо јед ној, ал бан ској стра ни. Сто га епи лог 
овог су ко ба, а то је јед но стра но про гла ше ње и по то ње при зна ње 
не за ви сно сти Ко со ва „ни је ни ме ђу на род ни, у сми слу ре ше ња иза 
ко јег би ста ја ле УН, ни европ ски у сми слу не ког со фи сти ци ра ног 
ре ше ња ауто но ми је са ме ђу на род ним и европ ским га ран ци ја ма. 
Епи лог тог су ко ба је пре све га амерички, а то зна чи от це пље ње де-
ла те ри то ри је јед не су ве ре не зе мље, ње не по кра ји не ко ја је про гла-
ше на за про стор од по себ ног аме рич ког на ци о нал ног ин те ре са и 
сто га ле ги тим ног ути ца ја.“19)  Европ ска уни ја је са мо ис ко ри шће на 
као до бар ме ди јум пре ко о ке ан ских на сто ја ња да се циљ се це си је 
Ко со ва оба ви, у ме ђу на род но-по ли тич ком сми слу, што „без бол-
ни је“. При том се има ло у ви ду без ре зер вно пост пе то ок то бар ско 
опре де ље ње Ср би је за „европ ску бу дућ ност“. У тој опе ра ци ји САД 
су пре пу сти ле  Европ ској уни ји не у го дан за да так амор ти зо ва ња от-
по ра Ср би је с об зи ром на већ за по че ти про цес „ста би ли за ци је и 
при дру жи ва ња“, од но сно ње ну прет по ста вље ну спрем ност да за-
рад што бр жег и ефи ка сни јег ње го вог окон ча ња без мно го ди ле ма 
при ста не на од ри ца ње од де ла сво је др жав не те ри то ри је. А од по-
чет ка 2010. го ди не ви со ки зва нич ни ци ЕУ у  кон так ти ма са сво јим 
срп ским „при ја те љи ма“ не скри ве но ста вља ју до зна ња да Ср би ја 
не мо же ра чу на ти на на пре до ва ње у про це си ма  при сту па ња европ-
ској по ро ди ци на ро да уко ли ко не ува жи „по ли тич ку ре ал ност“ на 

18) 16. Cf. Рад ми ла На ка ра да, „Европ ски од го вор за европ ски про блем“, Новасрпскаполи
тичкамисао, Бе о град, бр. 1-2/2008, стр. 9.

19)  Cf. Сло бо дан Са мар џић,  „Про блем Ко со ва и Ме то хи је из угла европ ских ин те гра ци ја“, 
у збор ни ку СрбијаупроцесупридруживањаЕвропскојУнији, (при ре дио Сло бо дан Са-
мар џић), Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 219, кур зив М. Р. “Исто риј ски срп ско, 
ет нич ки ал бан ско, еко ном ски европ ска пе ри фе ри ја.(...) Ипак, ге о по ли тич ки, Ко со во 
је аме рич ко.“ Cf. Han nes Hof ba u er,  „Ko so vo is ame ri kan“, StrategicCultureFoundation, 
24.8.2010.
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Ко сме ту и не ус по ста ви до бро су сед ске од но се са „др жа вом“ ко ју 
још увек  ви ше од по ло ви не чла ни ца ОУН сма тра ју де лом  ње не 
те ри то ри је.

ГЕОЕКОНОМИЈАКОСМЕТСКОГСЛУЧАЈА

На Ко сме ту је  “ста вље но на кар ту мно го то га” (З. Бже жин-
ски - Z. Br ze zin ski) због че га је би ло ну жно су спен до ва ти су ве ре-
ни тет Ср би је над њим,  из ме ђу оста лог и мо гућ ност кон тро ле при-
род них ре сур са по ко ји ма “Ко со во не ма се би рав ног на Бал ка ну, а 
мо жда и у чи та вој Евро пи” (Ј. По но мар јо ва - По но мар ëва). Освр-
ћу ћи се на ге о е ко но ми ју ко сов ске кри зе, По но мар јо ва ис ти че да 
су на ла зи шта оло ва и цин ка у По кра ји ни сре ди ном осам де се тих 
го ди на про те клог ве ка из но си ла 52,2 од сто укуп них ју го сло вен-
ских ре сур са, ни кла 50 од сто, маг не зи та 35 од сто, лиг ни та (мр ког 
угља) 53 од сто, би зму та 100 од сто. На Ко со ву се про из во ди ло 14,8 
од сто  укуп не ју го сло вен ске про из вод ње сум пор не ки се ли не, 59,9 
од сто сре бра, 30 од сто цин ка, 63,1 од сто про чи шће ног оло ва. Пре-
ма по да ци ма Свет ске бан ке, вред ност ми не рал них ре сур са Ко со ва 
до по чет ка свет ске кри зе из но си ла је 19 ми ли јар ди до ла ра. Струч-
ња ци ци вил не ми си је УН на Ко со ву про це њу ју да са мо ре зер ве 
лиг ни та, нај ве ће у Евро пи, из но се 8,3 ми ли јар ди то на, док срп ски 
струч ња ци сма тра ју да оне из но се 14 ми ли јар ди то на, што омо-
гу ћа ва екс пло а та ци ју у на ред них 150-200 го ди на. Ре зер ве ка ла ја 
и цин ка про це њу ју се на 42, 2 ми ли о на то на (што је три пут ви ше 
не го у Ср би ји), ни кла и ко бал та на 13, бок си та на 1,7, маг не зи та на 
5,4 ми ли о на то на.20)

Ко со во, под се ћа По но мар јо ва, не оби лу је са мо ре сур си ма, 
већ и ин ду стриј ском ба зом за њи хо ву пре ра ду. Та ко при вред ни 
ком би нат “Треп ча” пред ста вља нај ва жни ји ин ду стриј ски обје кат у 
По кра ји ни. У ње го вом са ста ву на ла зи се 14 руд ни ка и 8 фа бри ка, 
укљу чу ју ћи и елек тро ли зу цин ка, фа бри ку аку му ла то ра (ба те ри-
ја), фа бри ку за про из вод њу сум пор не ки се ли не, ве штач ких ђу бри-
ва,...21) Од ин ду стриј ских обје ка та по ме на су вред ни и ру дар ско-хе-

20)  Cf. Је ле на По но мар јо ва, „Ква зи др жа вост као ин стру мент хе ге мо ни је: слу чај Ко со во“, 
Новасрпскаполитичкамисао, Бе о град, бр. 1-2/2008, стр. 113.

21)  Мер џо ри Кон (Mar jo rie Cohn) под се ћа да је но вем бра 1999. го ди не, Ме ђу на род на кри-
зна гру па по здра ви ла ди рек ти ву Бер на ра Ку шне ра, ше фа ми ров них  сна га Ује ди ње них 
на ци ја на Ко сме ту, да УН МИК пре у зме упра ву над  свом по крет ном и не по крет ном 
имо ви ном ко ја је ре ги стро ва на на име СРЈ или Ре пу бли ке Ср би је, и би ло ко јег од њи-
хо вих ор га на, а ко ја се на ла зи на те ри то ри ји Ко со ва, ис по ста вља ју ћи ко сов ским ми ро-
твор ци ма и до дат ни зах тев – да УН МИК или КФОР на брз и енер ги чан на чин пре у зму 
упра ву над комплексомрудникаТрепча. Cf. Мер џо ри Кон, „Не-ху ма ни тар на ору жа на 
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миј ски ком би нат “Ко со во” у Оби ли ћу, ко ји рас по ла же ре сур си ма 
лиг ни та од пре ко 10 ми ли јар ди то на, објек ти ма за обо га ћи ва ње 
угља, га си фи ка ци ју и про из вод њу азо та; тер мо е лек тра на  “Ко со во 
А” сна ге 790 МW и “Ко со во Б” сна ге 680 МW; то пи о ни ца и ра фи-
не ри ја за про из вод њу фе ро ни кла у Гло гов цу. Пре ра ђи вач ка ин ду-
стри ја има сво ја ве ли ка пред у зе ћа и у При шти ни, Пе ћи, Ко сов ској 
Ми тро ви ци, При зре ну, Гњи ла ну, Ко сов ској Ка ме ни ци и Уро шев цу.

Де ша ва ња на Ко со ву мно гу се са гле да ти и кроз при зму енер-
гет ске по ли ти ке. Сре ди ном 2001. го ди не, од мах на кон из ру че ња 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа Ха шком три бу на лу, по че ла је из град ња 
тран сбал кан ског наф то во да ду жи не 92 ки ло ме та ра, про јек то ва ном 
да наф ту из Ба куа спро ве де до лу ке Суп са на оба ли Цр ног мо ра, 
ода кле би се тан ке ри ма пре во зи ла до бу гар ске лу ке Бур гас, а по том 
пре ко Ма ке до ни је и Ко со ва до ја дран ске лу ке Вло ра у Ал ба ни ји. 
Наф то вод, при ме ћу је Је ле на По но мар јо ва, гра ди АМБО -- ал бан-
ско-ма ке дон ско-бу гар ска ком па ни ја, ко ја је у вла сни штву Аме ри-
ка на ца. “Овим наф то во дом је пла ни ра но да се тран спор ту је 750 
хи ља да ба ре ла наф те днев но. Са АМБО са ра ђу ју ‘Texaco’, ‘Che
vron’, ‘Excon’, ‘Mobil’, ‘BP’, ‘Atoco’, ‘Agip’i ‘TotalElf’“22)

Од мах на кон са мо про гла ше ња ко смет ске не за ви сно сти, ме-
ђу на род ни кон зор ци јум ко ји чи не фир ме из Ита ли је, САД, Ве ли ке 
Бри та ни је и Ал ба ни је, об ја вио је фи на ли за ци ју про јек та це во во-
да Ја дран-Ма ке до ни ја-Бу гар ска (Вло ра-Ско пље-Бур гас). Ова мар-
шру та је про јек то ва на та ко да го то во по ло ви на це во во да про ла зи 
пре ко ал бан ских те ри то ри ја, углав ном пре ко Ко со ва. Ни је те шко 
по го ди ти, за кљу чу је Вла ди мир Ов чин ски (Oвчинский) “да је овај 
про је кат пред ви ђен ра ди кон ку рен ци је наф то во ду Бур гас-Алек сан-
дро по лис, пре ма ко јем је пред ви ђе на ис по ру ка ру ске и ка спиј ске 
наф те Сре до зем ном мо ру ми мо и ла зе ћи Тур ску. Кон ку рен ти жу-
ре да што пре из гра де ‘тран сбал кан ски’ наф то вод и та ко при ну-
де Ру си ју да тран спор ту је сво ју наф ту пре ко ма ње по вољ не мар-
шру те.”23)  Ина че, 80 од сто вред но сти наф те чи не тро шко ви ње ног 
тран спор та.

Енер гет ска ком по нен та ко сов ског пи та ња, упо зо ра ва Је ле на 
По но мар јо ва, у не по сред ној је ве зи са вој но-оба ве штај ном. Та ко 
је, под се ћа ова аутор ка, нафт на ком па ни ја Halliburton из гра ди ла на 

ин тер вен ци ја Сје ди ње них Др жа ва и НА ТО-а као пре кр шај ме ђу на род ног пра ва“, Фи
лозофски годишњак, Ин сти тут за фи ло зо фи ју Фи ло зоф ског фа кул те та, Бе о град, бр. 
13/2000, стр. 330-331., кур зив М.Р.  

22) Cf.По но мар јо ва, Је ле на, „Ква зи др жа вост као ин стру мент хе ге мо ни је: слу чај Ко со во“, 
Новасрпскаполитичкамисао, Бе о град, бр. 1-2/2008, стр. 117.

23) Cf. Ов чин ски, Вла ди мир, „’Не за ви сност’ Ко со ва у огле да лу по ли ти ке у сен ци“, на ве де-
но пре ма: Је ле на По но мар јо ва, Ibid, стр. 117.
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Ко со ву Бонд стил – нај ве ћу аме рич ку вој ну ба зу од ви јет нам ског 
ра та на о ва мо. За не пу не три го ди не, Бонд стил је из ша тор ског кам-
па ко ји је био раз ме штен на 400 хек та ра не да ле ко од ма ке дон ске 
гра ни це, из ра стао у ауто ном ну ба зу опре мље ну пре ма по след њој 
ре чи тех ни ке у ко јој је ста ци о ни ра но ви ше од 7 000 вој ни ка, од но-
сно три че твр ти не укуп ног бро ја аме рич ких вој ни ка при сти глих на 
Ко со во.

Бонд стил има раз ви је ну пут ну мре жу ду жи не 25 ки ло ме та-
ра, ви ше од 300 обје ка та опа са них бо дљи ка вом жи цом ду жи не 48 
ки ло ме та ра и 11 ку ла осма трач ни ца. Ба за рас по ла же стам бе ним 
објек ти ма, про дав ни ца ма, те ре та ном ко ја ра ди нон-стоп, цр квом, 
би бли о те ком, нај са вре ме ни јом бол ни цом у Евро пи. Ту је, та ко ђе, 
ста ци о ни ра но и 55 хе ли хоп те ра “цр ни со ко и “апач”.  Прет по ста-
вља се да ће у ско рој бу дућ но сти Бонд стил за ме ни ти аме рич ку вој-
ну ба зу ста ци о ни ра ну у ита ли јан ском гра ду Ави ја ну. “На Ко со ву је 
раз ме ште но го то во 16 хи ља да НА ТО вој ни ка, ко ји ма ће се уско ро 
при дру жи ти још хи ља ду бри тан ских вој ни ка. Упра во ће они, а не 
ко сов ска вој ска обез бе ђи ва ти спољ ну и уну тра шњу ‘без бед ност’ 
по кра ји не, тач ни је, кон тро ли са ће ин ду стри ју ре сур са, ин ду стри је 
енер ге на та, енер гет ске тран спорт не мар шру те и тр го ви ну нар ко-
ти ци ма.”24)

Уз све на ве де но, ства ра њем  јед не но ве, сла бе, еко ном ски 
нео др жи ве, кри ми на ли зо ва не и ет нич ки чи сте др жа ве на срп ској 
те ри то ри ји, Ср би ја се, као по тен ци јал но “ре ме ти лач ки” ре ги о-
нал ни фак тор, на кон све га што је про шла у про те клих пет на е стак 
го ди на, и до дат но па ци фи ку је, а ње ним ег зем плар ним ка жња ва-
њем де лу је се ди сци пли ну ју ће на све оста ле мо гућ не “из гред нич-
ке” др жа ве у ре ги о ну и из ван ње га. Ин те ре си “ма лих” у окви ри ма 
Но вог/Ста рог пот хлад но ра тов ског свет ског по рет ка, ис по ста ви ло 
се, мо гу ра чу на ти на  ре а ли за ци ју са мо ако и док па ра зи ти ра ју на 
ин те ре си ма  кључ ног ак те ра да на шње ме ђу на род не по ли ти ке и vi
ceversa- ус по ста ве ли од нос ди вер ген ци је и су ко бља ва ња с њи-
ма, оста ју без из гле да за  са тис фак ци ју, а они чи је по тре бе, те жње, 
скло но сти и на сто ја ња25)  би тре ба ло да ар ти ку ли шу, без шан си да 
их као та кве уоп ште и ис по ста ве ме ђу на род ној за јед ни ци. А на та-

24) Cf. Је ле на По но мар јо ва, Ibid,стр. 118. На из ја ву аме рич ког ам ба са до ра у При шти ни 
Кри сто фе ра Де ла, да ту кра јем мар та 2011. го ди не,  да би због еко но ми са ња аме рич ким 
вој ним из да ци ма  Бонд стил уско ро мо гао би ти за тво рен, ко ман дант КФОР-а Ер хард Би-
лер (Er hard Bühler)  је хи тро ре а го вао раз ја шње њем да је ам ба са дор за пра во ре као „да је 
Бонд стил ди зај ни ран ка ко би слу жио вој ни ци ма КФОР-а, а не за дру ге свр хе“. Cf. http://
www.mon do.rs/s201902/In fo/Sr bi ja/Ne ma_po tvr de_o_уkidanjу_Bond sti la.html

25)  Упо ре ди ти од ред ни цу „In te rest and In te rest Groуps and Lobbying“ у: TheSocialScience
Encyclopedia, (ed. by Adam Ku per and Jes si ca Ku per), Roуtledge & Ke gan Paуl, Lon don, 
Bo ston and Hen ley, 1985, p. 406.
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квом тре ти ра њу њи хо вих др жав них и на ци о нал них ин те ре са из ра-
сло осе ћа ње го ле ме на ци о нал не по ни же но сти и енорм не по ли тич-
ке оште ће но сти, ка кво се ши ри ме ђу ет нич ким Ср би ма, мо гло би 
по ста ти  чврст те мељ ње го вих ре ван ши стич ких ам би ци ја, си гур на 
за ло га не ког но вог - ре ги о нал на по ве сни ца под у ча ва - го то во за-
ко но мер но рат ног “по рав на ва ња исто риј ских ра чу на” на под руч ју 
За пад ног Бал ка на.

MirjanaRadojicic

SERBIAANDEUROPEANUNION–THEETHICSOF
ONEINTERNATIONALPOLITICALRELATION

Summary
The su bject of this pa per is the re la tion bet we en Ser bia and the 

Euro pean Union vi e wed from an in ter na ti o nal et hics per spec ti ve. The 
aut hor tri es to po int to the con ti nu ity of the Euro-Ame ri can po licy, di-
rec ted with in te rests and not with va lu es to wards this for mer Yugo slav 
re pu blic and its ma jo rity na tion. The cen tral to pic of this pa per is the 
stand ta ken by the Euro pean Union to wards the com plex and de ca des-
long Ko smet is sue. The aut hor is trying to pro ve that the is sue, such as it 
is, re pre sents a con ti nu ity of an in con si stent at ti tu de of most Euro pean 
sta tes to wards the Ser bian sta te and ter ri to rial is sue, which at ti tu de has 
been per si sting for two de ca des. The stand ta ken by the aut hor is that 
by ac qu i e scing to the for ma tion and sta bi li za tion  of a newly-cre a ted 
sta te in the Ser bian ter ri tory, the Euro pean Union has ac tu ally as su med 
the ro le of a me di um of over se as at tempts at at ta i ning as pa in lessly as 
pos si ble the goal of the se ces sion of Ko so vo, which ter ri tory has been 
proc la i med of spe cial Ame ri can na ti o nal in te rest and hen ce, of a le gi-
ti ma te in flu en ce.  In the con clu sion of this pa per, the aut hor po ints to 
pos si ble con se qu en ces that the met hod of re sol ving this im por tant sta te 
and ter ri to rial is sue co uld ha ve on the sta bi lity of the We stern Bal kans 
in ne ar or re mo te fu tu re.
Key words: Ser bia, Euro pean Union, Ko smet is sue, in ter na ti o nal po li tics, in-

ter na ti o nal et hics.
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Resume
In the text aut hor in ve sti ga tes the re la tion bet we en Ser bia and the 

Euro pean Union vi e wed from an in ter na ti o nal et hics per spec ti ve. She 
tri es to po int to the con ti nu ity of the Euro-Ame ri can po licy, di rec ted 
with in te rests and not with va lu es to wards this for mer Yugo slav re pu-
blic and its ma jo rity na tion. The cen tral to pic of this pa per is the stand 
ta ken by the Euro pean Union to wards the com plex and de ca des-long 
Ko smet is sue. The aut hor is trying to pro ve that the is sue, such as it 
is, re pre sents a con ti nu ity of an in con si stent at ti tu de of most Euro pean 
sta tes to wards the Ser bian sta te and ter ri to rial is sue, which at ti tu de has 
been per si sting for two de ca des. The stand ta ken by the aut hor is that 
by ac qu i e scing to the for ma tion and sta bi li za tion  of a newly-cre a ted 
sta te in the Ser bian ter ri tory, the Euro pean Union has ac tu ally as su med 
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the ro le of a me di um of over se as at tempts at at ta i ning as pa in lessly as 
pos si ble the goal of the se ces sion of Ko so vo, which ter ri tory has been 
proc la i med of spe cial Ame ri can na ti o nal in te rest and hen ce, of a le gi-
ti ma te in flu en ce. Du ring the pro cess, it was al so the un re ser ved cho i ce 
of Ser bia for a “Euro pean fu tu re” af ter Oc to ber 5, 2000 that was ta ken 
in to ac co unt. Ac cor ding to the aut hor, in that ope ra tion, the USA left to 
the Euro pean Union the un ple a sant task of re du cing Ser bia’s re si stan-
ce, con si de ring the al ready com men ced pro cess of “sta bi li za tion and 
as so ci a tion”, i.e. the as su med re a di ness of Ser bia to sac ri fi ce part of 
its sta te ter ri tory for the sa ke of com ple tion of that pro cess as qu ickly 
and ef fi ci ently as pos si ble. Sin ce the be gin ning of 2010, as the aut hor 
po ints out, EU high of fi ci als, in con tacts with the ir Ser bian “fri ends”, 
ha ve been put ting it cle arly that Ser bia can not co unt on pro gress in the 
EU in te gra tion pro cess un less it ac cepts the “po li ti cal re a lity” in Ko-
smet and esta blis hes good ne ig hbo urly re la ti ons with the “sta te” which 
mo re than half of the UN mem ber-sta tes still re gard as part of Ser bia’s 
ter ri tory. In the con clu sion of this pa per, the aut hor po ints to pos si ble 
con se qu en ces that the met hod of re sol ving this im por tant sta te and ter-
ri to rial is sue co uld ha ve on the sta bi lity of the We stern Bal kans in ne ar 
or re mo te fu tu re.

* Овај рад је примљен 15. септембар 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. новембра 2011. године.
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