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сажетак
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Увод

Pи та ња ра та, ми ра и ин сти ту ци ја за њи хо во обез бе ђе ње су од у-
век за о ку пља ли па жњу љу ди и по бу ђи ва ли ин те ре со ва ња на-

уч ни ка. О то ме је пи са но и рас пра вља но још у де ли ма античких 
пи са ца (Пла тон и Ари сто тел), та ко да се та нит про вла чи кроз де ла 
Ав гу сти на, Аквин ског, Гро ци ју са, Кан та, па све до са вре ме не епо-
хе – Мор ген тау, Арон, Клод, Нај, Ки о хејн и оста ли.

До по ја ве на у ке о ме ђу на род ним од но си ма, раз ма тра ња о ра-
ту и ми ру су би ла са др жа на у ли те ра ту ри из обла сти политичкеи
правне фи ло зо фи је и фи ло зо фи је исто ри је. Си сте ма тич ни је про у-
ча ва ње ове про бле ма ти ке за по чи ње по ја вом на у ке о ме ђу на род ним 
од но си ма, по чет ком 20. ве ка, а ин тен зив ни је про у ча ва ње, по ја вом 
пр вих при ме ње них си сте ма ко лек тив не без бед но сти – Дру штво 
на ро да и Ор га ни за ци ја ује ди ње них на ци ја. 

То ком раз во ја на у ке о ме ђу на род ним од но си ма, ис по љи ла су 
се три ка рак те ри стич на при сту па ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма:

– идеалистички при ступ, ко ји се са сто јао у тра же њу иде ал них 
ре ше ња спе ку ла тив ним пу тем;

– дескриптивни при ступ, ко ји се са сто јао у опи си ва њу де лат-
но сти пр ве уни вер зал не ме ђу на род не ор га ни за ци је (Дру-
штво на ро да);

– реалистичкоаналитички при ступ ме ђу на род ним ор га ни за-
ци ја ма и дру гим ин сти ту ци ја ма у окви ру ко га се из два ја ин-
сти ту ци о на ли зам као по се бан пра вац;

– неореалистички и либералноинституционалистички при-
ступ, ко ји се раз ви ја на кон за вр шет ка ере „хлад ног ра та“. 
Нео ре а ли стич ки пра вац се не раз ли ку је мно го од кла сич ног 
ре а ли стич ког, али ли бе рал но-ин сти ту ци о на ли стич ки да је 
јед ну ква ли та тив но но ву уло гу ин сти ту ци ја у ме ђу на род ним 
од но си ма.

Под ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма се нај че шће под ра зу ме ва ју 
ме ђу на род не ор га ни за ци је, ме ђу на род но пра во и не ке про це ду ре, 
као што су ар би тра жа или мир но ре ша ва ње спо ро ва. Квин си Рајт 
(Qu incy Wright) под пој мом ме ђу на род не ин сти ту ци је об у хва та и 
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др жа ве, ди пло ма ти ју, рат, цр кву, ме ђу на род не бан ке, тр го ви ну и 
дру ге ин сти ту ци је ко је ути чу на ме ђу на род не од но се.1)

1.ТРАДИЦИОНАЛНОСХВАТАЊЕУЛОГЕИНСТИТУЦИЈА
УМЕЂУНАРОДНИМОДНОСИМА

Тра ди ци о нал ни кон цепт уло ге ин сти ту ци ја у ус по ста вља њу 
ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти се за сни вао на тзв. „хладнора
товском“ кон цеп ту, чи ја је основ на усред сре ђе ност би ла ка вој ној 
мо ћи и на ци о нал ној те ри то ри јал ној од бра ни. Он се за сни вао на си-
сте му „над ме та ња у без бед но сти“. Ово ни ка ко не тре ба да чу ди, 
ка да се узме у об зир ве ли ко су пар ни штво из ме ђу два та да пре о вла-
ђу ју ћа вој но-по ли тич ка са ве за. Са рад ња ме ђу глав ним су бјек ти ма 
та да шњег си сте ма ко лек тив не без бед но сти и рав но те же сна га је 
ста вља на у дру ги план. Тре ба ло је че ка ти све до сре ди не се дам де-
се тих го ди на и фор ми ра ња КЕБС-а, да би се по че ло са до но ше њем 
од ред би о ус по ста вља њу поверења и   нор ми за јед нич ких на че ла и 
пра ви ла за об у зда ва ње агре сив ног по на ша ња и ства ра ња пред у сло-
ва за ко лек тив но де ло ва ње. 

Основ на од ли ка ме ђу на род ног си сте ма је анархичност. Ово се 
од но си, пре све га, на не по сто ја ње сре ди шњег ауто ри те та ко ји би 
имао спо соб ност да де ло твор но кон тро ли ше  по на ша ње др жа ва. 
Др жа ве, ме ђу тим, пре тен ду ју ћи кад год им је то мо гу ће на „пу ну“ 
су ве ре ност, „не из бе жно раз ви ја ју спо соб ност с ци љем од бра не и 
уве ћа ња вла сти те мо ћи. Та ко оне, не за ви сно од ствар них на ме ра, 
по ста ју ме ђу соб но опа сне“.2)  У том ци љу се опстанак сма тра је-
ди ним ре ал ним ци љем др жа ва. 

Од тра ди ци о нал них пред став ни ка ре а ли стич ког по и ма ња уло-
ге ин сти ту ци ја у ус по ста вља њу ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти 
ће би ти из ло же ни ста во ви Реј мо на Аро на (Aron Raymond)  и Ињи-
са Кло да (Ig nis Cla u de). 

1.1Ароновконцептулогеинституција
умеђународнимодносима

Ре а ли сти сма тра ју да у дру штву у ко ме до ми ни ра по ли ти ка 
мо ћи, основ на функ ци ја пра ва   са сто ји се у  по ма га њу одр жа ња 
1) Qu incy Wright, ProblemsofStabilityandProgressinInternationalRelations, Uni ver sity of 

Ca li for nia Press, Ber kley, 1954; нав. пре ма: Љу би во је Аћи мо вић, Наукаомеђународним
односима,теоријеиистраживачкиправци, На уч на књи га и ИМПП, Бе о град, 1987, 
стр. 82.  

2) Дра ган Си мић, Наукаобезбедности–савремениприступибезбедности, Слу жбе ни 
лист, ФПН, Бе о град, 2002, стр. 65. 
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су пре ма ци је си ле и хи је рар хи је ко ја се ус по ста вља на ба зи мо ћи и 
та кав си стем тре ба ре спек то ва ти са ста но ви шта пра ва. Ме ђу на род-
но пра во та ко ђе слу жи тој свр си.

Уга о ни ка мен те ме љац ме ђу на род ног пра ва је независност 
држава. По што су ве ре ност др жа ва ни је огра ни че на пра ви ли ма 
ме ђу на род ног оби чај ног пра ва или ме ђу на род ним спо ра зу ми ма, 
ме ђу на род но дру штво по ку ша ва да се огра ђу је од ме ша ња у уну-
тра шње ства ри дру гих. Пи та ња, као што су на о ру жа ње, при ступ 
си ро ви на ма и тр жи шти ма, ми гра ци је и др., су пи та ња о ко ји ма, 
ка да је реч о кла сич ном ме ђу на род ном пра ву, др жа ве има ју искљу
чиву над ле жност. У прак си мо дер ног раз во ја ме ђу на род ног пра ва 
ово ни је слу чај, већ се пра ви раз ли ка из ме ђу пра ва „ма лих“ и „ве-
ли ких“ др жа ва. Про ме на те ри то ри јал ног sta tus-quo-a  би се та ко ђе 
мо гла сма тра ти на ру ша ва њем прин ци па су ве ре но сти и не за ви сно-
сти. Од лу ке др жа ве за ви се од ње ног при стан ка на од ре ђе ну про-
ме ну ста ња и обр ну то. Он да се опет вра ћа мо на по че так ана ли зе, 
а ко ји се са сто ји у то ме да не ма ар би тра ко ји би др жа ве при ну дио 
на аде кват но по на ша ње (прав ним сред стви ма). Као по сле ди ца то га 
се ја вља ју раз ли чи ти при ти сци укљу чу ју ћи и рат као крај ње при-
бе жи ште (ultimaratio).

Што се ти че при ме ње них си сте ма ко лек тив не без бед но сти 
(Дру штво на ро да и Ује ди ње не на ци је), ре зул та ти та ко ђе ни су за-
до во ља ва ју ћи. Дру штво на ро да је за основ ни циљ има ло да ус по-
ста ви мирне од но се ме ђу на ро ди ма, али у тој на ме ри ни је ус пе ло. 
Ство ри ли су га по бед ни ци и са мим тим при хва ти ли оба ве зе ко је су 
се са сто ја ле у не при бе га ва њу ра ту и „ус по ста вља њу од но са за сно-
ва них на прав ди и ча сти ко ји се ти чу по што ва ња оба ве за про ис те-
клих из уго во ра“3)

Члан 10. Пак та оба ве зу је чла ни це Дру штва да по шту ју и одр-
же про тив сва ког спољ њег на па да те ри то ри јал ну це ло ви тост и по-
сто је ћу по ли тич ку не за ви сност свих чла ни ца. Сва ки рат или прет-
ња ра том, без об зи ра да ли по га ђа не ку од чла ни ца, ин те ре су је це ло 
Дру штво ко је је би ло ду жно да пре ду зме од го ва ра ју ће ме ре за за-
шти ту ми ра (члан 11.). Ако чла ни ца прибегнерату, сма тра ће се да 
је напаласвеосталечланице. У том слу ча ју, све оне би ipsofacto 
пред у зе ле про тив на па да ча ме ре ди пло мат ско-еко ном ске при ро де. 
Са вет Дру штва је био ду жан да чла ни ца ма пре по ру чи обим и вр сту 
3) Raymond Aron,   Paixetguerreentrelesnations, Cal man Lévy, Pa ris, 1964,   p. 697.



стр:221248.

- 225 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2010год.(XXII)IXvol=23

вој них ак ци ја у ци љу спро во ђе ња санк ци ја. Шта ви ше, од го ва ра ју-
ћа др жа ва је мо гла би ти и ис кљу че на из Дру штва (члан 15.).

Да би има ле прав ну сна гу, од лу ке Са ве та су мо ра ле би ти до-
но ше не једногласно. Ако не ма јед но гла сно сти, чла ни це Дру штва 
обез бе ђу ју пра во да по сту па ју она ко ка ко оне су де да би одр жа ле 
пра во на прав ду (члан 15.). Рат је био са мо крајњесред ство за ре-
ша ва ње спо ро ва, уко ли ко мир ни на чи ни не ус пе ју, три ме се ца на-
кон ар би тра жне про це ду ре и пре су де пре из ве шта ја Са ве та. Право 
на рат није би ло уки ну то – оно је оста ло вр хов но сред ство за оства-
ри ва ње прав де. Са мо из би ја ње ра та је би ло оте жа но зах те вом да се 
прет ход но ис ко ри сте мо гућ но сти за мир но ре ша ва ње спо ро ва. С 
дру ге стра не, агресијанијебиладефинисана, што је био је дан од 
усло ва ус по ста вља ња ко лек тив не без бед но сти.

Ни ка сни ји уго во ри ни су мо гли да спре че рат. Ге не рал ни акт о 
мир ном ре ша ва њу спо ро ва и Бра јан-Ке ло гов пакт (Bri and-Кеllog), 
ко ји оба ве зу ју др жа ве да ис кљу че рат као сред ство ре ша ва ња спо-
ро ва, на по љу спољ не по ли ти ке и прак тич ном пла ну, ни су ус пе ли. 
Шта ви ше, пре ма од ред ба ма Бра јан-Ке ло го вог пак та, сви ра то ви 
ни су сма тра ни не ле гал ним. Рат је остао ле га лан ако је био во ђен 
про тив др жа ве непотписницеПакта или про тив оне др жа ве пот-
пи сни це ко ја га је кр ши ла. Оста ло је пра во ле ги тим не од бра не и 
мо гућ ност упо тре бе си ле без об ја ве ра та. Сва ка др жа ва је за др жа ла 
то пра во. Ово ме тре ба до да ти и чи ње ни цу да ни околности ни су 
ишле на ру ку  овом пр вом при ме ње ном си сте му ко лек тив не без-
бед но сти. Нај ве ћа сла бост Дру штва је би ла та што нијебилоуни
верзално. Осно ва но од стра не по бед ни ка у Пр вом свет ском ра ту 
оно је у по чет ку од би ја ло да при ми по бе ђе не др жа ве и за њих је 
оста ло ор га ни за ци ја ко ја те жи да за шти ти по сто је ће ста ње, ста ње 
по год но за оне чи ји су до би ци у ра ту би ли нај ве ћи.

Не до ста ци Пак та су се, по Аро ну, мо гли от кло ни ти на три на-
чи на:

–  да се прав но и по ли тич ки   од лу ке ар би тра же учи не обаве
зним за стран ке;

– да се пра ви ло о јед но гла сно сти напусти да би Са вет и Скуп-
шти на би ли у мо гућ но сти да ре ше су ко бе;

– да се др жа ва ма дâ пра во да слободноутврђују ка да је до шло 
до кр ше ња од ред би Пак та.4)

4) Исто, стр. 699. 
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По ве ља УН, исто као и Дру штво на ро да, се на дах њу је ле га-
ли стич ком и па ци фи стич ком фи ло зо фи јом. Гла ве VI и VII По ве ље 
УН од го ва ра ју чла но ви ма 10. и 16. Пак та ДН. Ме ђу тим, од ред бе 
По ве ље су ам би ци о зни је јер да ју Са ве ту без бед но сти  овла шће ња 
да мо же да до но си колективнеодлуке, па чак и да на мет не њи хо во 
из вр ше ње и по што ва ње свим сред стви ма.

Гла ва VII је ве о ма зна чај на, јер овла шћу је Са вет без бед но сти 
да рас по ла же оружанимснагама ко ју му чла ни це ста ве на рас по-
ла га ње, али је за то по треб но по тврд но гла са ње свих пет стал них 
чла ни ца Са ве та. Пра во ве та пред ста вља је дан фру стри ра ју ћи еле-
мент ра да УН, јер оне мо гу ћа ва да се ве ли ке си ле под врг ну ме ха ни-
зму то га де ло ва ња. Твор ци По ве ље су би ли не при ја тељ ски рас по-
ло же ни пре ма ути цај ним зо на ма, рав но те жи сна га, по ли ти ци мо ћи, 
упо тре би си ле од др жа ве или гру пе др жа ва у соп стве ном ин те ре су.

Др жа ве су ра чу на ле на Са вет без бед но сти у по гле ду очу ва ња 
ми ра, као и са ми твор ци По ве ље  за то што су ве ро ва ли у спо ра зу ме 
пет стал них чла ни ца Са ве та. По ве ља је, ипак, оста ви ла мо гу ћом 
класичнуигрумоћи, јер би мо гу ћи су коб ве ли ких си ла па ра ли зо вао 
рад Са ве та. Иде ја ко лек тив не без бед но сти ни је ни ка да пре шла у 
законске оба ве зе. Го во ре ћи о „су штин ској не са вр ше но сти“ ме ђу-
на род ног пра ва, Арон и оста ли пред став ни ци исто риј ско-со ци о-
ло шке ори јен та ци је у по ли ти ко ло ги ји и те о ри ји ме ђу на род них од-
но са сум ња ју у мо гућ ност ства ра ња си сте ма ме ђу на род них нор ми 
упо ре ди вих са уну тра шњим. Ни јед на од основ них нор ми ко јој се 
вра ћа мо не за до во ља ва. По Аро ну, пра ви ло pactasuntservanda је 
„нео п ход но, али би те шко мо гло би ти ло гич но“.5)  Ако по што ва-
ње уго во ра има огра ни чен сми сао, он да ће и по што ва ње оби ча ја 
има ти пра зан сми сао. По ред ово га, ме ђу на род но пра во не са др жи 
ни јед ну врховну инстанцу за ква ли фи ка ци ју чи ње ни ца и ин тер-
пре та ци ју нор ми. У си сте му где по сто ји мно жи на су ве ре них во ља 
јед но гла сност је те шко по сти ћи. Др жа ве не же ле да пот чи не јед-
ном ар би тру пи та ња ко ја сма тра ју ви тал ним ин те ре си ма. Спо ро ви 
ко ји узро ку ју рат су по ли тич ки и не мо гу би ти ре ша ва ни ле гал ним 
про це ду ра ма. Да ли ће се из бе ћи од ре ђе на вр ста спо ра за ви си од 
ка рак те ра си сте ма  и спо соб но сти са мо ре гу ли са ња.

По Аро ну, хо мо ге ни мул ти по лар ни си сте ми по се ду ју из ве сну 
спо соб ност са мо ре гу ли са ња, док хе те ро ге ни би по лар ни си сте ми, 
у ко ји ма су за сту пље не мно ге не ста бил не др жа ве, не ма ју ни ка кву 
5) Исто, стр. 705.
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спо соб ност са мо ре гу ли са ња. Циљ моћ них др жа ва ни је рав но те жа, 
већ спре ча ва ње про тив ни ка да стек не над моћ. 

Агре си ју је те шко де фи ни са ти у по гле ду хо мо ге них и хе те ро-
ге них си сте ма. У хо мо ге ним си сте ми ма је агре си ју те шко де фи-
ни са ти за то што је при ме на си ле или при бе га ва ње њој по ве за но 
са од но си ма из ме ђу др жа ва ко је се же ле при зна ти. У хе те ро ге ним 
си сте ми ма је агре си ју те шко де фи ни са ти јер ре жи ми стал но јед-
ни дру ге на па да ју. Из ово га се из вла чи за кљу чак да мир у ве ли кој 
ме ри за ви си од раз во ја ме ђу на род ног пра ва. У прак си је си ту а ци ја 
дру га чи ја - ни је дан прав ни си стем ни је, чак ни у те о ри ји, дао од го-
вор на два основ на пи та ња:

– ка ко из бе ћи чи ње ни цу да све промене sta tus quo-а неизазову
кршењеправа?

– у име ко јих кри те ри ја би је дан три бу нал или ар би тар мо гли 
наредитиуспостављањемирнихпромена ко је ме ђу на род но 
пра во мо же да очу ва?

Бу ду ћи да су пра ва и оба ве зе др жа ва тач но де фи ни са ни, по ста-
вља се пи та ње ка ко де фи ни са ти на чи не ра да ко ји др жа ва ма сто је 
на рас по ла га њу. Дру штво на ро да ни је да ло од го вор на пр во пи та-
ње, а од го вор на дру го пи та ње тра же Ује ди ње не на ци је, али им 
прав на и исто риј ска хе те ро ге ност по ли тич ких си сте ма оне мо гу ћа-
ва ју да га на ђу.

За раз ли ку од уну тра шњих си сте ма, у ме ђу на род ним од но си-
ма Арон оста вља про стор за оп ти ми зам и пе си ми зам. У уну тра-
шњем си сте му је лак ше оси гу ра ти мир не од но се због ефикаснијег 
де ло ва ња си сте ма санкција, а у ме ђу на род ним од но си ма је при-
су тан ве ћи сте пен анар хи је. Ова кво схва та ње о анар хич но сти ме-
ђу на род ног си сте ма ће ути ца ти и на нео ре а ли стич ке тен ден ци је у 
ме ђу на род ним од но си ма и по ли ти ко ло ги ји уоп ште.

Ов де се кри је и нај ве ћа сла бост Аро но ве це ло куп не те о риј-
ске ана ли зе. Уме сто оп ти ми зма или пе си ми зма, тре ба ви ше узе ти 
у об зир објективнинаучниприступ. Санк ци је и у ме ђу на род ним 
од но си ма, ипак, по сто је, али се по ста вља са мо пи та ње њи хо вог 
аде кват ног усме ра ва ња. А и уко ли ко би и ефи ка сни је де ло ва ле, оне 
не битребале да бу ду ме ри ло успе шног ус по ста вља ња мир них од-
но са ме ђу на ро ди ма.

Арон је ишао ис пред свог вре ме на и ње го ве те о риј ске ана ли зе 
су и да нас ак ту ел не (чи ње ни ца је да си ла и моћ и да ље де тер ми-
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ни шу од но се у дру штву и ме ђу др жа ва ма), али је по ма ло мар ги на-
ли зо вао де ло ва ње ре ги о нал них ор га ни за ци ја, а по себ но оних ко је 
пре тен ду ју да бу ду свет ске.

И по пи та њу ус по ста вља ња мир них од но са пу тем обра зо ва-
ња светскефедерације (вла де) Арон та ко ђе из ра жа ва песимизам. 
Глав на пре пре ка оства ри ва њу ова квог ми ра је сувереностдржава. 
Уну тар др жав ни по ре дак за со бом по вла чи под вр га ва ње је дин стве-
ној вла сти, док ме ђу на род ни то ис кљу чу је.

Спољ на су ве ре ност зна чи исту ствар као и не за ви сност, а са ма 
те жња ка су ве ре ни те ту на ла же ис кљу чи ву пре ва гу ме ђу на род ног 
пра ва. Ме ђу тим, у скла ду са прак сом др жа ва, оне са ме ре зер ви шу 
оба ве зу и сло бо ду да ис пу ња ва ју сво је оба ве зе и обез бе де њи хо ву 
соп стве ну од бра ну. По ла га ње пра ва на су ве ре ност би зна чи ло не-
га ци ју ме ђу на род ног пра ва и ње го во сво ђе ње на ме ђу на род ни мо-
рал. У спо ру у по гле ду Ис точ ног Ка ре ли ја (1923), Стал ни суд ме-
ђу на род не прав де је ис та као да је прин цип   независностидржава 
фун да мен тал ни прин цип ме ђу на род ног пра ва. Су ве ре не др жа ве 
су и без свог при стан ка су бјек ти ме ђу на род ног оби чај ног пра ва и 
ге не рал них прин ци па пра ва при зна тих од ци ви ли зо ва них на ци ја 
(при мер ова квих пра ва су при ви ле ги је и иму ни те ти ди пло мат ских 
пред став ни ка). По што су др жа ве су ве ре не, оне су у очи ма ме ђу на-
род ног пра ва јед на ке – Parinparemnonhabetimperium. Уко ли ко 
дру га чи је ни је утвр ђе но, сва ка др жа ва суди о сво јим по ступ ци ма и 
не мо же про тив сво је во ље би ти пред мет над ле жно сти Ме ђу на род-
ног су да прав де.

За го вор ни ци иде је су ве ре ни те та су би ле ма ле др жа ве у ци љу 
про ши ре ња сфе ре њи хо ве над ле жно сти, али то про ши ре ње уну-
тра шње над ле жно сти ни ка ко не од ри че по вла шће ну по зи ци ју ко ју 
ве ли ке си ле на ме ра ва ју да има ју.

У ме ри у ко јој не ста ју на ци о нал не др жа ве, Арон по ста вља пи-
та ње ства ра ња јед не европ ске др жа ве. У ко јој ме ри ће европ ска на-
ци ја по ку пи ти на сле ђе фран цу ске, не мач ке или ита ли јан ске на ци је 
за ви си од ви ше чи ни ла ца. Сто га је да ва ње јед ног ка те го рич ког од-
го во ра не мо гу ће. Тај про цес на стан ка јед не но ве др жа ве за ви си од 
са мог схва та ња су ве ре ни те та и пра ва. Пре ма не ким прав ни ци ма, 
пра во мо же би ти по зи тив но и де ло твор но, а да ни је ре зул тат за јед-
нич ког упра вља ња, те је уза луд но ин си сти ра ти на ори ги нал но сти 
европ ских ин сти ту ци ја (на че му они ко ји рас по ла жу ме ха ни змом 
санк ци ја ин си сти ра ју).
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Уко ли ко и до ђе до ус по ста вља ња за јед нич ког тр жи шта, то би 
би ло рав но сен за ци ји јер би прет по ста ви ло вла да ви ну економије
надполитиком. Оба ра ње ца рин ских гра ни ца би за со бом по ву кло 
пад по ли тич ких и вој них. За јед нич ко тр жи ште, по Аро ну, не ће 
спре чи ти на при мер Не мач ку или Фран цу ску да има ју су прот ста-
вље не ин те ре се на Да ле ком Ис то ку или Арап ском све ту. С дру ге 
стра не, у др жа ва ма Европ ске уни је ни су на вла сти исте стран ке.

Пут свет ске фе де ра ци је би био ана ло ган оном пу тем пра ва. 
Од лу чу ју ћи ко рак би био у прав цу напуштањаправа и спо соб но-
сти др жа ва да са ме се би при ба ве прав ду, што пред ста вља су шти ну 
спољ не су ве ре но сти.

Под усло вом да се чак и ус по ста ви фе де ра ци ја за пад но е вроп-
ских др жа ва, она не би из ме ни ла ме ђу на род ни по ре дак. Је ди но би 
се пи та ње при бе га ва ња си ли по ста ви ло на ви ши ни во. Та ква др-
жа ва не би има ла спољ њег не при ја те ља, али би би ла раз је ди ње на 
уну тра шњим про тив реч но сти ма. Глав на пре пре ка ства ра њу би ло 
ре ги о нал не или уни вер зал не вла де   био би су ве ре ни тет др жа ва 
уз узи ма ње у об зир хе те ро ге но сти по ли тич ких си сте ма. Ве ро ва ти 
у ус по ста вља ње ова квог ми ра зна чи ве ро ва ти у пре ва гу пра ва над 
по ли ти ком – што би се мо гло сма тра ти су ви ше иде а ли стич ким по-
ла зи штем.

Као што се из на ве де ног ви ди, и са овог аспек та по сма тра но, 
Арон је пе си ми ста. Ни је би ло до вољ но ука за ти на су ве ре ност као 
пре пре ку оства ри ва њу ми ра пу тем фе де ра ци је, већ је би ло нео п-
ход но ука за ти гдебашсувереностдолазиусукобсамеђународним
правом. Арон да је ма ње шан се про це си ма са рад ње у ме ђу на род-
ним од но си ма као су штин ском еле мен ту тих од но са. Санк ци је ни-
су, ни ти би тре ба ло да бу ду ре гу ла тор од но са ме ђу др жа ва ма.

1.2.Клодовконцептулогеинституција
умеђународнимодносима

Ињис Клод се ни је ба вио ти пич но прав ним аспек ти ма уло ге 
ин сти ту ци ја, већ је код ње га, слич но Аро ну, пре о вла да вао поли
тиколошки при ступ ана ли зи ин сти ту ци ја. На ве де ну тврд њу не 
оспо ра ва ни чи ње ни ца што је Клод пред став ник институционали
стичке шко ле ме ђу на род них од но са, као јед не од ва ри јан ти ре а ли-
стич ког прав ца. 

Клод да је јед ну те сну ве зу од но са из ме ђу ме ђу на род них ин-
сти ту ци ја и ре а ли зма у јед ном ши рем сми слу. Ме ђу на род не ор га-
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ни за ци је до при но се про це су оства ре ња је дин стве ног ор га ни зо ва-
ња све та, ко је мо же у бу дућ но сти да се по ка же као нај зна чај ни ји 
еле мент ме ђу на род них од но са. Ме ђу на род не ин сти ту ци је се раз-
ма тра ју у кон тек сту про бле ма си ле у ме ђу на род ним од но си ма. Си-
ла и моћ се не мо гу ели ми ни са ти из ме ђу на род них од но са, већ са-
мо кон тро ли са ти (managementofpower). 

Слич но Аро ну, и Клод ука зу је на раз ли чит сте пен цен тра ли-
за ци је и де цен тра ли за ци је ме ђу на род них ин сти ту ци ја. То су: си-
стем рав но те же сна га, ко лек тив на без бед ност и свет ска вла да. 
Си стем рав но те же сна га је је дан децентрализованси стем, где си-
ла и моћ оста ју у ру ка ма ње го вих глав них про та го ни ста. Иако је 
про жет ри вал ством и пот хра њу је над ме та ње, овај си стем је, ка ко 
сма тра Клод, у про шло сти и имао позитивнијих ре зул та та. Шта ви-
ше, у по је ди ним мо мен ти ма је и био при лич но ефи ка сан. За вре ме 
„хлад ног ра та“ он је Евро пу и свет спасао Тре ћег свет ског ра та, а 
по сле за вр шет ка „хлад ног ра та“ је до шло до су ко ба на те ри то ри ја-
ма бив ших со ци ја ли стич ких зе ма ља. Ово је би ло ре зул тат про ме не 
рав но те же сна га, из би по лар не у мул ти по лар ну.6)

С дру ге стра не, би ло би су ви ше ре а ли стич ки сма тра ти да се 
рав но те жа сна га сма тра чи ни о цем ус по ста вља ња ми ра ме ђу др-
жа ва ма. Ова схва та ња ће ка сни је пре у зе ти Ми ар шај мер (Me ar shi-
e i mer) и у свом де лу „Back to the Fu tu re“ (По вра так у бу дућ ност), 
би по лар ну рав но те жу сма тра ти глав ним чи ни о цем ста бил но сти у 
Евро пи од 1945. до 1990. го ди не. Она ће ег зи сти ра ти све док се „не 
пре ва зи ђе аде кват ном ал тер на ти вом“. 7)

Што се си сте ма ко лек тив не без бед но сти ти че, Клод је ма ње 
оп ти ми сти чан не го код си сте ма рав но те же сна га. За успе шан раз-
вој си сте ма ко лек тив не без бед но сти   нео п ход но је раз ви ја ти по зи-
тив не аран жма не у том ци љу. До са да шњи по ку ша ји у окви ру Дру-
штва на ро да и Ује ди ње них на ци ја ни су до ве ли до ус по ста вља ња 
правогсистема ко лек тив не без бед но сти. С дру ге стра не, же ља за 
при ме ном ова квог си сте ма ни је не до ста ја ла. У че му је он да био 
про блем? Клод на ово пи та ње од го ва ра на сле де ћи на чин: „У окви-
ру си сте ма Ује ди ње них на ци ја др жав ни ци ни су би ли у ста њу да 
од ба це иде ју о ко лек тив ној без бед но сти, али су би ли вољ ни да је 
6) Не ки те о ре ти ча ри сма тра ју да су се де ве де се те го ди не про шлог ве ка од ли ко ва ле тзв. 

уни по лар ном рав но те жом, услед пре до ми нант не уло ге САД и њи хо ве кон цеп ци је Pax
Americana.

7) Cla u de Ig nis, PowerandInternationalRelations, Ran dom Ho u se, New York, 1967, pp. 88-
93. 
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при ме не; на и ме, у Сан Фран цу ску је био усво јен си стем ко лек тив-
не без бед но сти али је одбачено да се ве ли ке си ле под врг ну де ло ва-
њу тог ме ха ни зма“.8) Клод из во ди за кљу чак да је ова док три на за-
ста ре ла и пре ва зи ђе на. Она је кон цеп циј ски од го ва ра ла ти пу ра та 
из ра ни јег пе ри о да, али са да, ка да се агре сор и агре си ја по ја вљу ју 
у дру га чи јем ви ду и у усло ви ма мо дер не рат не тех ни ке, ста ри си-
стем ко лек тив не без бед но сти је застареоинеостварив.9) 

Клод не ве ру је ни у си стем ус по ста вља ња свет ске вла де или 
фе де ра ци је у по гле ду обез бе ђе ња ста бил ног и трај ног ми ра. Основ-
ни пред у слов ово ме би би ло ства ра ње централних ин сти ту ци ја ко-
је би при ну дом омо гу ћи ли обез бе ђе ње при ме не свет ског пра ва у 
обла сти спре ча ва ња ра та. Ово је, по Кло ду, прак тич но не мо гу ће 
јер прет по ста вља да владавину по ли ти ке тре ба за ме ни ти пра вом 
и тран сфор ма ци ју спољ них по ли ти ка др жа ва у усло ви ма ка да по-
ли ти ка тзв. „твр де мо ћи“ још увек одо ле ва на ле ти ма гло ба ли зма и 
тзв. „ме ке мо ћи“. По што је ме ђу на род ни си стем анар хи чан, он да 
је у та квим усло вим те шко про на ћи ар би тра ко ји би др жа ве при-
ну дио на аде кват но по на ша ње. С дру ге стра не, при ну да по сто ји 
и у ме ђу на род ном си сте му (санк ци је про тив Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је по во дом ра та у Бо сни и Хер це го ви ни, бом бар до ва ње 
исте др жа ве по во дом ра та на Ко со ву и Ме то хи ји), са мо се оне раз
ликују од уну тра шњих. У уну тра шњем си сте му је мо гу ће до сти ћи 
прав ду, за јед ни штво и де мо кра ти ју, док је из ван др жа ве то те же 
оства ри ти упра во због не до стат ка санк ци ја и вр хов ног ар би тра ко-
ји би их при ме нио. Да је ис по што ва на про це ду ра до но ше ња од-
лу ка у Са ве ту без бед но сти, СРЈ си гур но не би би ла бом бар до ва на 
услед евен ту ал ног ве та Ру си је или Ки не. По што се у ме ђу вре ме ну 
тај вр хов ни ар би тар на мет нуо, ина у гу ри сао но ву еру униполарне
рав но те же, он да су санк ци је и усле ди ле са о бра зно ква ли фи ко ва-
њу „агре со ра“ од стра не истог ар би тра. Олак ша ва ју ћа окол ност је 
чи ње ни ца да ова кви си сте ми ре ла тив но крат ко тра ју (на шта нас 
на во ди и исто риј ско ис ку ство) и да сам чин бом бар до ва ња, ма ко-
8) Cla u de Ig nis, Powerand InternationalRelations..., op. cit., pp. 88-93 нав. пре ма: Љу-

би во је Аћи мо вић, Наукаомеђународнимодносима–теоријеиистраживачкиправ
ци....., op. cit., стр. 85.  

9) Крај 20. ве ка је по ка зао још јед ну тен ден ци ју у ме ђу на род ним од но си ма: она се са сто-
ја ла у за не ма ри ва њу уло ге Ује ди ње них на ци ја услед фру стри ра ју ћег ка рак те ра пра ва 
ве та, и да ва њу при ма та ре ги о нал ним ор га ни за ци ја ма (НА ТО). До га ђа ји на Ко со ву и 
Ме то хи ји су ово не дво сми сле но по твр ди ли. У ка сни јој ана ли зи ће мо ви де ти да  НА ТО 
успе ва  да из ре ги о нал не по сте пе но ево лу и ра у уни вер зал ну ор га ни за ци ју за ус по ста-
вља ње ми ра и без бед но сти. 
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ли ко био про дукт гло ба ли за ци је, де сет го ди на по сле,  ука зу је на 
ини ци јал не об ли ке тзв. „осу је ћи ва ња“ гло ба ли за ци је. 

Уко ли ко се кри тич ки освр не мо на ре а ли стич ка и нео ре а ли-
стич ка схва та ња без бед но сних пи та ња, уви де ће мо да се она у том 
по гле ду ру ко во де међународнимсистемом. Тај си стем је анар хи-
чан. Мо дер ни ре а ли сти се раз ли ку ју од тра ди ци о нал них ти ме што 
та кав си стем не мо ра ну жно да бу де ха о ти чан, већ се ра ди о не-
по сто ја њу врховногауторитета ко ји би де ло твор но кон тро ли сао 
по на ша ње др жа ва. Ме ђу њи ма не ма до вољ но по ве ре ња, па ти ме, 
др жа ве не мо гу да бу ду у пот пу но сти си гур не у крај ње на ме ре сво-
јих су се да. У та квој кон сте ла ци ји од но са оп ста нак се по ја вљу је 
као при мар ни циљ др жа ва. Из ово га сле ди да је и сâма на ци о нал на 
без бед ност про из вод структуре ме ђу на род ног си сте ма. 

У окви ру са мог мо дер ног ре а ли стич ког по и ма ња без бед но сти 
по сто ји и јед на стру ја, кон тин гент ни ре а ли зам, ко ја да је ве ћи зна-
чај са рад њи ме ђу др жа ва ма. По њи ма, др жа ве у ме ђу соб ним од но-
си ма не те же оства ри ва њу ре ла тив не пред но сти у од но су на су пар-
ни ка, већ из раз ло га властитебезбедности др жа ве на сто је да се 
по на ша ју ра ци о нал но и ван кли шеа „без бед но сне ди ле ме“. Овим 
оне пра ве од ре ђе ни пре лаз ка ли бе рал но-ин сти ту ци о на ли стич ким 
схва та њи ма. 

Мо дер на ре а ли стич ка схва та ња ће се кре та ти у окви ри ма све 
ве ће са рад ње у без бед но сти уз ува жа ва ње ин те ре са су се да и ши-
рег окру же ња. Ово зна чи да у ова квим од но си ма ме ђу на род на без-
бед ност прет хо ди и пред ста вља предуслов за до сти за ње, очу ва ње 
и уна пре ђе ње на ци о нал не без бед но сти. Не у ва жа ва ње чи ни о ца ме-
ђу за ви сно сти мо же да бу де коб но по др жа ву ко ја се та ко по на ша. 

Да би се са рад ња оства ри ла, ре а ли стич ки уте ме ље ни ис тра жи-
ва чи би тре ба ло да има ју ве ће поверењеу ме ђу на род не ор га ни за-
ци је и њи хов си стем ко лек тив не без бед но сти и ко лек тив не од бра не 
све до по је ди нач не без бед но сти. Да би до та квог по ве ре ња до шло, 
нео п ход но је на пра ви ти од ре ђе не ко рек ци је у по гле ду де фи ни са ња 
агре си је, то од ре ђе ње би тре ба ло би ти објек тив ни је и ма ње иде о-
ло шки обо је но уз ја сну ди стинк ци ју из ме ђу на па да ча и жр тве. 

2.МОДЕРНОСХВАТАЊЕУЛОГЕИНСТИТУЦИЈА
УМЕЂУНАРОДНИМОДНОСИМА

Ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли сти ука зу ју на зна чај ме ђу на род не 
сарадње, а по себ но оне ко ја се ис по ља ва кроз ње не мултилатерал
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не об ли ке и ин сти ту ци о нал но удру жи ва ње, као јед ног од нај де ло-
тво ре ни јих на чи на за пре ва зи ла же ње на сил них су ко ба у од но си ма 
из ме ђу др жа ва. Они од ре ђе ни зна чај при да ју и тзв. не др жав ним 
су бјек ти ма ме ђу на род них од но са, где се убра ја чи тав спек тар не-
вла ди них ор га ни за ци ја. Шта ви ше, чак се и по је дин ци сма тра ју су-
бјек ти ма ме ђу на род них од но са. 

До но ше ње од лу ка у та квим ор га ни за ци ја ма,  а по себ но  ути цај 
на њи хо во до но ше ње,  је је дан од већ по ме ну тих ви до ва „ме ке мо-
ћи“ у ме ђу на род ним од но си ма. То, за јед но са при влач но шћу кул-
тур них до ба ра, иде о ло ги је, на чи на раз ми шља ња и жи во та, чи ни 
„привлачностукупногцивилизацијскогобрасца“.10) 

2.1.Либералниконцептулогеинституција
умеђународнимодносимаЏозефаНаја(NyeJoseph)

Се дам де се тих го ди на два де се тог ве ка до ла зи до по нов ног 
ожи вља ва ња ли бе рал них те о ри ја. У том ци љу, Џо зеф Нај ис ти че 
три аспек та ли бе ра ли зма:

– еко ном ски,
– дру штве ни,
– по ли тич ки, у окви ру ко га се из два ја ју ин сти ту ци је и де мо-

кра ти ја.11)

Еко ном ски аспект нео ли бе ра ли зма се огле да у чи ње ни ци да 
др жа ве де фи ни шу сво је ин те ре се на та кав на чин да се рат сма тра 
неважним за њих. Као што је цр ква у Вол те ро вој   фи ло зо фи ји 
про тив ре чи ла на че ли ма здра вог ра зу ма, та ко и рат код нео ли бе ра-
ли ста противречи еко ном ском раз во ју. Др жа ве свој по ло жај   мо гу   
да   про ме не  ра ди је  пу тем раз во ја не го пу тем осва ја ња (ти пи чан 
при мер на ве де не тврд ње је Ја пан, ко ји је свој удео у свет ској тр-
го ви ни по ве ћао од 5 % 1960. го ди не  на 15 % 1990. го ди не). У том 
ци љу и сâм Нај ис ти че да „тр го ви на мо жда не мо же да спре чи рат, 
али уво ди не ке но ве на ви ке у по гле ду пру жа ња но вих мо гућ но сти 
што мо же до ве сти до ства ра ња дру штве не струк ту ре ко ја је ма ње 
скло на ра ту“.12)

10) Дра ган Си мић, Наукаобезбедности–савремениприступибезбедности ..., op. cit., стр. 
37. 

11) Jo seph Nye,  UnderstandingInternationalConflicts, Long man, New York, Se cond Edi tion, 
1997, pp. 27-49. 

12) Исто. Ову струк ту ру Нај на зи ва „less war-pro ne struc tu re“.
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Што се дру штве не сфе ре ти че, до шло је до мно гих лич них кон-
та ка та ко ји сма њу ју ри зик су ко ба и про мо ви шу уза јам но раз у ме ва-
ње (сту ден ти, по слов ни љу ди, ту ри сти и др.). Као пан дан прет ход-
ној тврд њи се мо же ис та ћи чи ње ни ца да је и уочи Пр вог свет ског 
ра та до шло до мно гих кон та ка та ме ђу син ди ка ли сти ма, бан ка ри ма, 
по ли ти ча ри ма, али то ни је мо гло да спре чи из би ја ње ра та. Ово су 
ар гу мен ти нео ре а ли ста, а ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли сти  од го ва-
ра ју тврд њом да се сли ка све та да нас умно го ме раз ли ку је од оне из 
1914. го ди не. Си сте му од но са ме ђу др жа ва ма уочи Пр вог свет ског 
ра та су недостајале аде кват не ин сти ту ци је ко је би обез бе ди ле је-
дан оквир у ко ји би се ка на ли са ла сва оче ки ва ња љу ди. Шта ви ше, 
ин сти ту ци је има ју персуазивни ка рак тер, убе ђу ју љу де да не ће би-
ти кон фли ка та. Ста ње ми ра зна чи ве ћу скло ност ка ми ру и раз ви ја-
ње ми ро љу би вих оче ки ва ња код љу ди услед сма ње ња анар хич но-
сти. Из ово га се из во ди за кљу чак да ин сти ту ци је смањујуанархију, 
а по ве ћа ва ју ред у ме ђу на род ним од но си ма.

Ин сти ту ци је ста би ли зу ју оче ки ва ња на че ти ри на чи на:
1. Обез бе ђу ју сми сао континуитета (оче ку је се да љи раст по-

сто је ће ин сти ту ци је),
2. Ства ра ју се мо гућ но сти за реципроцитет, јер ни јед на тран-

сак ци ја не ства ра за бри ну тост због мо гућ но сти аде кват ног 
ба лан си ра ња,

3. Обез бе ђу ју аде ква тан проток ин фор ма ци ја,
4. Обез бе ђу ју на чи не  за разрешавање су ко ба. Код Европ ске 

уни је то су Са вет ми ни ста ра и Европ ски суд прав де. На на-
ве де ни на чин се ства ра по год на кли ма оче ки ва ња ста бил ног 
ми ра.13)

Карл Дојч ове ин сти ту ци је на зи ва „плуралистичкимбезбедно
снимзаједницама“. По што се раз ви ја ју ве о ма ста бил на оче ки ва ња 
ми ра, рат по ста је из у зет но не ра зум ни акт, а по себ но услед раз во ја 
де мо крат ских вред но сти. До ла зи до уза јам ног од но са из ме ђу уну-
тра шњег де мо крат ског си сте ма и ми ра ме ђу на ро ди ма. Де мо кра ти-
ја и рат су ин ком па ти бил ни јед но са дру гим.

За раз ли ку од нео ре а ли ста, нео функ ци о на ли сти и нео ли бе ра-
ли сти по ку ша ва ју да са гле да ју све про ме не до ко јих је до шло у 
уну тра шњим си сте ми ма др жа ва и ме ђу на род ним од но си ма.

Ује ди ње ње Не мач ке не би тре ба ло да пред ста вља по вра так 
без бед но сне ди ле ме, јер ује ди ње на Не мач ка и она Би змар ко ва из 
се дам де се тих го ди на де вет на е стог ве ка, она уочи Пр вог свет ског 
13) Исто. 
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ра та или Хи тле ро ва, не пред ста вља ју исту ка те го ри ју. Са да шња 
Не мач ка има већ педесетогодишње ис ку ство у де мо крат ским ин-
сти ту ци ја ма, са пар ти ја ма и вла да ма скло ним де мо крат ским пре-
о бра жа ји ма.

При мер тврд ње да де мо кра ти је ме ђу соб но не ра ту ју су скан ди-
нав ске зе мље, САД, Ка на да и Мек си ко. Не ка да су оне ме ђу соб но 
ве о ма же сто ко ра то ва ле, а са да је то не за ми сли во. Оне по ла ко пре-
ла зе пут од нор мал не ка тзв. „зрелој“ анар хи ји и пу тем ин сти ту ци ја 
раз ви ја ју ви со ка оче ки ва ња ми ра.

И по ред ду бо ке уве ре но сти ви со ко ра зви је ног све та да ра то ва 
не ће би ти (ма кар ме ђу њи ма са ми ма), не ких вр ста ра то ва ће и да ље 
би ти. То ће би ти тзв. ра то ви тре ће и че твр те ге не ра ци је (ет нич ко-
вер ски су ко би, се це си о ни стич ки ра то ви као и они про тив гло бал-
ног те ро ри зма). Ет нич ко-вер ски ра то ви се под во де под унутрашње
сукобе, али је њи хо ва по за ди на мно го ши ра и не из бе жно је укљу-
чен стра ни еле мент. Иза ет нич ко-вер ског или се це си о ни стич ког 
узро ка се мо гу кри ти и не ки дру ги: но ви из во ри енер ги је, еко ло ги-
ја, или, у крај њој ли ни ји, утицај.

Ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли сти ста вља ју на гла сак на не вој не 
ди мен зи је без бед но сти и дис пер зи ју мо ћи од „бо га тих у нов цу“ ка 
„бо га тим у ин фор ма ци ја ма“. Ин фор ма тич ка ре во лу ци ја је, с дру-
ге стра не, ти пи чан из да нак гло ба ли зма у ме ђу на род ним од но си ма. 

По ред већ на ве де них функ ци ја ме ђу на род них ин сти ту ци ја у 
по гле ду очу ва ња ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти,   Нај, Ки о хејн 
( Ke o ha ne) и Хоф ман  (Hof fmann)14) ис ти чу шест уло га ко је ће ме-
ђу на род не ин сти ту ци је игра ти у да љем раз во ју по сле хлад но ра тов-
ских од но са: 

● Пр ва ка рак те ри сти ка је ре а ли стич ки обо је на и она њих ви-
ди као аре ну вр ше ња утицаја. У том ци љу ће по себ но до ћи 
до из ра жа ја еко ном ска моћ ује ди ње не Не мач ке као чла ни це 
Европ ске уни је. У том кон тек сту тре ба оче ки ва ти и пре о-
бли ко ва ње ра да ин сти ту ци ја са о бра зно во љи ње них моћ ни-
јих чла ни ца;

● Дру га ка рак те ри сти ка се ти че огра ни ча ва ња и усме ра ва ња  
стра те ги ја преговарања. Сто га, ин сти ту ци је мо гу олак ша ти 
ус по ста вља ње спо ра зу ма и ти ме да ти пред ност јед ним др-

14) Ke o ha ne,  R., Nye,  J.,   Hof fmann,  S.,  AftertheColdWar, In ter na ti o nal 
In sti tu ti ons and Sta te Stra te gi es in Euro pe, 1989-1991, Cam brid ge: Har-
ward Uni ver sity Press, 1993, pp.  393-404.
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жа ва ма, на ште ту  дру гих. Ова уло га ин сти ту ци ја за ви си од 
су ко ба ин те ре са, а не хар мо ни је: др жав ни ин те ре си мо ра-
ју да ва ри ра ју у до вољ ној ме ри да би огра ни че ње стра те ги-
је пре го ва ра ња олак ша ло из на ла же ње спо ра зу ма. Ти пи чан 
при мер ове уло ге је сте пре го ва ра ње „два плус че ти ри“ у по-
гле ду ује ди ње ња Не мач ке. Ова ква вр ста пре го ва ра ња је ин-
сти ту ци о на ли зо ва ла со вјет ске ар гу мен те да на ве де но ује ди-
ње ње узи ма у об зир сва пра ва че ти ри са ве зни ка по бед ни ка у 
Дру гом свет ском ра ту;

● Из на ве де не уло ге про из и ла зи и тре ћа, а она се са сто ји у 
то ме да пре го ва ра ње у ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма  од ра-
жа ва  на по ре др жа ва да се ути цај вр ши, али су,   те  исте   
др жа ве, ограничене у свом де ло ва њу правилима са мих ин-
сти ту ци ја. Ова тре ћа ка рак те ри сти ка, им пли ци те, мо жда и 
на го ве шта ва да љи ток раз во ја ме ђу на род них од но са у сво-
је вр сној ком би на ци ји ре а ли стич ке и ин сти ту ци о на ли стич ке 
те о ри је;

● На да ље, ме ђу на род не ин сти ту ци је мо гу да слу же као сред-
ство уравнотежавања про тив дру ге или за ме не дру гих. 
Фран цу ска је ду го вре ме на же ле ла да оја ча сво је при су ство 
у Европ ској уни ји да би на њу пре не ла што ви ше без бед но-
сних пи та ња, а сма њи ла уло гу НА ТО-а, док су САД ви ше 
же ле ле да ја ча ју уло гу ове дру ге ор га ни за ци је. Ти ме су, пре-
ко Ве ли ке Бри та ни је, ве ћи ну без бед но сних пи та ња из вла чи-
ле из ЕУ, а упу ћи ва ле их на НА ТО. По овом пи та њу су се 
др жа ве по на ша ле ве о ма ре а ли стич ки и рав но те жу, по себ но 
по еко ном ско-тр го вин ским  пи та њи ма, ба ца ле час на стра ну 
ЕУ-е, час ГАТТ-а, у за ви сно сти од сво јих ин те ре са;

● На ред на уло га ин сти ту ци ја се са сто ји и са сто ја ће се у њи хо-
вом омо гу ћа ва њу ре ги стра ци је тежњивлада и од го ва ра њем 
на њих на ре ал ној и тран спа рент ној осно ви. Ти ме ће и са ма 
по ли ти ка ин сти ту ци ја би ти скло ни ја пред ви ђа њу. Нео п ход-
но је да   су штин ски ја ин те гра ци ја у окви ру ЕУ до при не се 
раз ја шње њу уло ге но вих чла ни ца и њи хо вог по на ша ња, као 
и по на ша ња оста лих пре ма њи ма;

 ● Ше ста, али ни ка ко и по след ња, уло га ме ђу на род них ин сти-
ту ци ја се од но си на специфицирањеобавеза ко је ће ру ко во-
ди ти др жав ном ак ци јом и слу жи ти као „ша блон“ ко ји тре ба 
сле ди ти при ли ком из бо ра по ли ти ке. Ово се по себ но од но си 
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на ис точ но е вроп ске зе мље, ко је ће би ти у оба ве зи да упо-
тре бља ва ју нор ме ин сти ту ци ја ра ди спро во ђе ња про ме на у 
до ма ћем пра во су ђу и по ли ти ци.

Што се освр та на пред став ни ке ли бе рал но-ин сти ту ци о на ли-
стич ког схва та ња ти че, тре ба ре ћи да и код њих по сто је раз ли чи те 
стру је од ко јих је нај зна чај ни ја стру ја ко ја за го ва ра те о ри је демо
кратскогмира. Већ по ме ну ти Џо зеф Нај, ис ти чу ћи све пред но сти 
ли бе рал ног ин сти ту ци о на ли зма, по ма ло за ла зи у ли бе рал ни де тер-
ми ни зам. У ин сти ту ци ја ма ви ди глав не по лу ге за ус по ста вља ње 
ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти. Исто она ко ка ко је ре а ли сти ма 
(Арон) фа лио објек тив ни на уч ни при ступ, ли бе рал ним ин сти ту ци-
о на ли сти ма фа ли ука зи ва ње на зна чај тзв. „тврдих“ еле ме на та мо-
ћи (hard po wer). Нај је у те о ри ју ме ђу на род них од но са увео тер мин 
„ме ка“ моћ (soft po wer), ко ја укљу чу је сте пен тех но ло шког раз во-
ја, обра зов ну и ста ро сну струк ту ру ста нов ни штва, ме ђу за ви сност 
и ути цај на до но ше ње од лу ка у ме ђу на род ним те ли ма. По овом   
по след њем кри те ри ју му   он се при бли жа ва би хеј ви о ри зму. Нај је 
по ма ло за не ма рио ути цај кла сич них еле ме на та мо ћи, јер се и са ме 
ин сти ту ци је фи нан си ра ју од стра не раз ви је них др жа ва ко је по се-
ду ју све па ра ме тре „твр де“ мо ћи. 

Оп шти је за кљу чак да се тре ба узе ти у об зир јед но схва та ње 
ко је за го ва ра равноправну уло гу обе ју вр ста мо ћи без пре ди мен зи-
о ни ра ња би ло ко је од њих. Уз истин ско ува жа ва ње Нај о ве тврд ње 
да су  дру штва ко ја су ин сти ту ци о нал но, про це ду рал но и прав но 
до сти гла од ре ђе ни ни во по ли тич ке кул ту ре и по што ва ња људ ских 
пра ва, скло ни ја ми ру, ути цај политикемоћи (po wer po li tics) не мо-
же ни ка ко би ти за не ма рен. На ову тврд њу нас на во ди и исто риј ско 
ис ку ство. 

Дру ги пред став ни ци ли бе рал но-ин сти ту ци о на ли стич ких схва-
та ња (Ки о хејн), при хва та ју не ке од претпоставкиреализма, а по-
себ но оне о трај ном зна ча ју вој не  мо ћи у ме ђу на род ним од но си-
ма, али ипак ве ру ју и у ин сти ту ци је ко је су спо соб не да обез бе де 
по тре бан оквир за са рад њу ко ја ће по мо ћи у пре ва зи ла же њу опа-
сно сти ко ју за со бом но си ре а ли стич ко над ме та ње у без бед но сти. 
Овим се Ки о хејн при бли жа ва тра ди ци о нал них схва та њи ма уло ге 
ин сти ту ци ја у очу ва њу ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти (Клод, 
Рајт).  Ин сти ту ци је тре ба да бу ду предуслов на ци о нал не, ме ђу на-
род не и гло бал не без бед но сти. 

Чи ни се да је нај бли же исти ни оно ста но ви ште ко је ука зу је на 
зна чај уло ге ин сти ту ци ја уз осла ња ње на кла сич не ви до ве мо ћи, 
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јер му за пра во да ју и са вре ме ни до га ђа ји у ме ђу на род ној за јед ни-
ци. Да на шња ме ђу на род на за јед ни ца до би ја обри се јед не мул ти по-
лар не за јед ни це, а гу би свој ства уни по лар не ус по ста вље не не по-
сред но на кон за вр шет ка ере „хлад ног ра та“. 

3.РЕЛЕВАНТНЕИНСТИТУЦИЈЕОДГОВОРНЕ
ЗАУСПОСТАВЉАЊЕМЕЂУНАРОДНОГМИРА

ИБЕЗБЕДНОСТИ

Од ин сти ту ци ја од го вор них за ус по ста вља ње ме ђу на род ног 
ми ра и без бед но сти ис ти че мо већ по ме ну те ме ђу на род не ор га ни-
за ци је уни вер зал ног зна ча ја: Дру штво на ро да и Ор га ни за ци ја ује-
ди ње них на ци ја. То су ор га ни за ци је ко лек тив не без бед но сти, с тим 
што се о Дру штву на ро да мо же го во ри ти са мо из исто риј ске пер-
спек ти ве, јер је на до ме ште но осни ва њем ОУН 1945. го ди не. Ре ги-
о нал не ор га ни за ци је се под во де под ор га ни за ци је ко лек тив не од-
бра не. Ту спа да ју: НА ТО, Европ ска уни ја, За пад но е вроп ска уни ја, 
Европ ски са вет и КЕБС/ОЕБС. О КЕБС-у се та ко ђе мо же го во ри ти 
са исто риј ске пер спек ти ве, јер је 1995. го ди не зва нич но пре ра стао 
из кон фе рен ци је у  ор га ни за ци ју ОЕБС (Ор га ни за ци ја за европ ску 
без бед ност и са рад њу). 

По што је о ор га ни за ци ја ма уни вер зал ног ка рак те ра већ би ло 
ре чи, ов де ће мо са мо украт ко да ти кра так осврт на њи хо ву уло гу у 
ус по ста вља њу ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти. Као што је већ 
ре че но, о Дру штву на ро да се мо же го во ри ти са мо са исто риј ске 
пер спек ти ве. То је ор га ни за ци ја ство ре на по сле Пр вог свет ског ра-
та. Ње не чла ни це су се оба ве за ле на за јед нич ку од бра ну у слу ча ју 
на па да на не ку од њих ко ји би до шао „из ну тра“, од би ло ко је др жа-
ве чла ни це си сте ма. Основ на иде ја је би ла јед но став на: акт агре-
си је јед не или ви ше др жа ва на би ло ко ју од чла ни ца тог си сте ма, 
до вео би ауто мат ски до од го во ра, па чак и ору жа ног, ор га ни зо ва но 
и за јед нич ки од свих зе ма ља. Дру штво на ро да ни је ус пе ло да ис пу-
ни основ ни циљ због ко јег је би ло осно ва но; Пакт ДН ни је из ри чи-
то за бра њи вао рат услед не по сто ја ња ја сног де фи ни са ња агре си је 
те су др жа ве у јед ном та квом ста њу опре де љи ва ле сво је де ло ва ње 
не на осно ву ја сно утвр ђе них оба ве за ко је про ис ти чу из прав них 
пра ви ла, већ пре те жно сле де ћи вла сти те тре нут не ин те ре се или 
иде о ло шке сим па ти је.15) У том ци љу су и по чи ни о ци очи глед них 
агре си ја оста ли не ка жње ни. ДН је оста ло углав ном као европ ска 

15) Ова тврд ња се на шла ма ме ти кри ти ке Џо на Ми ар шај ме ра, што се кроз исто ри ју по твр-
ди ло као тач но, јер су по је ди не др жа ве из исто риј ских или иде о ло шких раз ло га бли ски 
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ор га ни за ци ја, а ни ме ђу на род ни од но си му ни су ишли на ру ку – ра-
ди ло се о не мо гућ но сти уса гла ша ва ња те ко ви на ли бе рал не де мо-
кра ти је, фа ши зма и ко му ни зма (Ми хал ка). 

По сле Дру гог свет ског ра та   ство ре на је ме ђу на род на ор га ни-
за ци ја у пра вом сми слу те ре чи и са ве ли ким оче ки ва њи ма, Ор га ни-
за ци ја ује ди ње них на ци ја. Чла но ви ма 41. и 42. По ве ље УН уре ђе но 
је де ло ва ње др жа ва чла ни ца са ци љем за шти те и ус по ста вља ња 
ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти. Глав ни ор ган ове ор га ни за ци је 
за ду жен за ус по ста вља ње ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти је Са-
вет без бед но сти. Шта ви ше, и Ме ђу на род ни суд прав де, у свој ству 
глав ног суд ског ор га на УН, је рас пра вља ју ћи о спо ро ви ма ме ђу др-
жа ва ма чла ни ца ма увек ка да је би ло у пи та њу очу ва ње ме ђу на род-
ног ми ра и без бед но сти исте упу ћи вао на Са вет без бед но сти. Увек 
се по зи вао на По ве љу УН. Јед на од глав них смет њи  ефи ка сно сти 
УН се ти ца ла упо тре бе пра ва ве та, што је од го ва ра ло кре а то ри ма 
по сле рат ног ме ђу на род ног си сте ма. То пра во је спре ча ва ло да се 
при нуд не ме ре спро ве ду пре ма ве ли ким си ла ма или исто риј ско-
иде о ло шки бли ским зе мља ма. 

С дру ге стра не, По ве ља УН ни чим ни је спре ча ва ла ре ги о нал-
но ор га ни зо ва ње, па су у том ци љу осно ва не мно ге ор га ни за ци је 
ре ги о нал ног ка рак те ра од го вор не за ус по ста вља ње ме ђу на род ног  
ми ра и без бед но сти (члан 51. По ве ље УН) – НА ТО, Вар шав ски уго-
вор (о ко ме се мо же го во ри ти са исто риј ске пер спек ти ве), Европ-
ска уни ја, За пад но е вроп ска уни ја, Са вет за уза јам ну еко ном ску 
по моћ (не стао са не стан ком Вар шав ског уго во ра), Са вет Евро пе, 
КЕБС/ОЕБС. 

КЕБС/ОЕБС је на пра вио ве ли ки по мак у по гле ду свог уну тра-
шњег устрој ства, јер је из ме ђу на род не кон фе рен ци је пре ра стао 
у ме ђу на род ну ор га ни за ци ју од Ван ку ве ра до Вла ди во сто ка, та ко 
да по ма ло од сту па од на ве де них ре ги о нал них ор га ни за ци ја. Но ва 
Ор га ни за ци ја за европ ску без бед ност и са рад њу се то ли ко ин сти-
ту ци о на ли зо ва ла да су штин ски са КЕБС-ом ни је има ла ни ка кве 
слич но сти. У њој не по сто ји ни ка ква пре го ва рач ка рав но те жа ко ја 
је би ла бит на за КЕБС; не ма про це са уса гла ша ва ња ста во ва, јер не 
по сто је ви ше раз ли чи те гру пе европ ских др жа ва; не ма за јед нич ког 
име ни те ља ин те ре са свих ак те ра од но са; кон сен сус не ма ап со лут-
ну ва жност као ра ни је; про цес од лу чи ва ња је не у рав но те жен, јер је 
оста ла као це ли на са мо „моћ на гру па раз ви је них зе ма ља“. Ор га ни-

при ја те љи, те је ма ло ве ро ват но да ће се при дру жи ти би ло ко јој ко а ли ци ји про тив вла-
сти тог при ја те ља. 
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за ци ја се ви ше ба ви ла кон крет ним пи та њи ма ве за них за при ме ну 
на че ла и стан дар да ка ко у од но си ма др жа ва та ко и у обла сти уну-
тра шњег уре ђе ња и ста ња у др жа ва ма чла ни ца ма.16)

Уме сто ак тив но сти КЕБС-а у окви ру „три корпе“, да на шња 
ак тив ност ОЕБС-а се сво ди на про цес „управљањакризама“ (cri
sis managamant), што по ка зу је број ност ње них ми си ја (десет), 
оп штих ме ха ни за ма (четири) и по себ них ме ха ни за ма (два), као и 
по сто ја ње Ви со ког ко ме са ра за из бе гли це и Би роа за де мо крат ске 
ин сти ту ци је и људ ска пра ва. Про бле ма ти ка дру ге хел син шке „кор
пе“ (економскасарадња) фак тич ки је пре шла на Европ ску уни ју, 
од но сно ње ну по ли ти ку пре ма ма сов ним зах те ви ма европ ских зе-
ма ља за при дру жи ва њем или са рад њом, а пи та њи ма без бед но сти 
све ви ше се ба ви НА ТО.

Јед на од уло га но ве ор га ни за ци је је би ла и да успе шно спро-
ве де про цес усме ра ва ња преображајa у бив шим со ци ја ли стич-
ким зе мља ма, као и да про ши ри над ле жност у прав цу ре ша ва ња 
кон крет них пи та ња у кри зним си ту а ци ја ма и слу ча је ви ма по вре де 
људ ских пра ва. Да би се ово успе шно спро ве ло, би ла је нео п ход на 
ве ћа ин сти ту ци о на ли за ци ја. Ин сти ту ци о на ли за ци ја је, са ма по се-
би, пред ста вља ла и про блем. Ово због то га што је у прак си до шло 
до „рас ко ра ка из ме ђу до ста ши ро ког за хва та на пла ну ин сти ту ци-
о на ли за ци је и не до вољ не од ре ђе но сти у по гле ду ствар них уло га 
не ких од но во ство ре них ор га на“.17) У прак си, ОЕБС је по сти гао 
ма ње ре зул та те у од но су на НА ТО и ЗЕУ. 

Уло га Европ ске уни је (ЕУ), За пад но е вроп ске уни је (ЗЕУ) и 
Европ ског са ве та (ЕС) је по ка за ла бо ље прак тич не ре зул та те, а по-
себ но у окви ру про гра ма ЕСДП – Без бед но сна и од брам бе на  по-
ли ти ка Европ ске уни је, као  и кроз  са рад њу са НА ТО пак том. У 
ње го вом раз во ју из два ја мо трипериода: пе ри од пре уста но вље ња 
ЕСДП, пе ри од ра да на ства ра њу про гра ма, и тре ћи, пе ри од опе ра-
тив них ак тив но сти овог про гра ма. 

Пр ви пе ри од је тзв. хладноратовски период уста но вље ња 
про гра ма, чи ја се основ на ка рак те ри сти ка са сто ја ла у то ме да су 
др жа ве чла ни це сво је ци ље ве на ци о нал не без бед но сти оства ри ва-
ле чланством у војниморганизацијама. У том пе ри о ду члан ству 
у НА ТО  ни је има ло ал тер на ти ву. Европ ска еко ном ска за јед ни ца 
16) Љу би во је Аћи мо вић, «Кон фе рен ци ја о без бед но сти и са рад њи у Евро пи», Међународ

нипроблеми, 1992, бр. 1-2, стр. 182-184; на ве де но пре ма: Мо мир Стој ко вић, «Про тив-
реч но сти европ ских про це са и од но са», Међународнаполитика, 1030/1995, стр. 2.

17) Исто. 
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(ЕЕЗ) се усред сре ђи ва ла на пи та ња еко ном ске са рад ње, а ис точ но-
е вроп ске зе мље су сво је ин те ре се оства ри ва ле члан ством у Са ве ту 
за уза јам ну еко ном ску по моћ (СЕВ) и Вар шав ском пак ту, осим Ју-
го сла ви је, ко ја је би ла не свр ста на. 

Ме ђу тим, не стан ком ВУ, НА ТО се на шао у по зи ци ји вој ног са-
ве за. Да би се по пу нио ва кум на стао не стан ком ВУ, чла ни це Европ-
ске за јед ни це (ЕЗ) су ина у гу ри са ле Про грам за јед нич ке спољ не и 
без бед но сне по ли ти ке (ЦФСП). Усва ја њем овог про гра ма, пи та ња 
без бед но сти су се по пр ви пут по ста ви ла у окви ру ЕЗ. ЗЕУ би у 
том слу ча ју има ла оперативну уло гу и спро во ди ла од лу ке и ак ци је 
ЦФСП  (Уго вор о ЕУ, члан Ј.4.1 и Ј.4.2.). ЗЕУ сво ју ин кар на ци ју 
до жи вља ва кра јем 80-их го ди на18), тач ни је 1984. го ди не, ка да је на 
са стан ку Министарскогсаветау Ри му од лу че но да   она тре ба да 
спро во ди од ред бе ЕУ, а по себ но оне ко је се ти чу од бра не узи ма ју-
ћи у об зир моћ сва ке др жа ве чла ни це по на о соб. На овом сте пе ну 
раз во ја про гра ма ЕСДП,  тре ба ис та ћи да се ни ка ко нерадиодис
континуитету са НА ТО пак том, већ се ЗЕУ по сма тра као до пу на 
а не ал тер на ти ва НА ТО пак ту. То се ви ди и из ци ље ва ЗЕУ – она 
је ви ше пле ди ра ла ка то ме да бу де ме ђу вла ди на а не над др жав на 
ор га ни за ци ја.19) По че так упо тре бе ЗЕУ као за мај ца од брам бе не по-
ли ти ке ЕУ је по кре нуо не ко ли ко ве о ма бит них пи та ња од брам бе-
не по ли ти ке др жа ва чла ни ца. То су пи та ња чланстваиузајамних
односа на ве де них ор га ни за ци ја. За члан ство је ре че но да је не мо-
но лит но (Та бе ла 1), а од но си из ме ђу ЕУ и ЗЕУ се тре ба ју раз ви ја-
ти као од брам бе на ком по нен та ЕУ у ци љу ја ча ња европ ског сту ба 
НА ТО-а. У том ци љу је Са вет ми ни ста ра ЗЕУ усво јио Пе терс бер-
шку де кла ра ци ју у ју ну 1992. го ди не са ци љем про ши ре ња под-
руч ја свог де ло ва ња на упо тре бу бор бе них сна га ра ди овла да ва ња 
кри за ма. На тај на чин су сна ге ЕСДП мо гле да спро ве ду у де ло 
зах те ве ЕУ. ЗЕУ, са сво је стра не, ни је би ла спрем на за са мо стал но 
из во ђе ње опе ра ци ја, па је на НА ТО са стан ку у ја ну а ру 1994. го ди-
не у Бри се лу до шло до по твр де прин ци па рас по ло жи во сти вој них 

18)  ЗЕУ је осно ва на Бри сел ским уго во ром 1948. го ди не. То је био Уго вор о при вред ној, со-
ци јал ној и кул тур ној са рад њи и ко лек тив ној са мо од бра ни. Пр во бит но је тај уго вор пот-
пи са ло пет др жа ва, 23. ок то бра 1954. го ди не овом уго во ру при сту па ју још два чла ни це 
(Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка и Ита ли ја) и ор га ни за ци ја ме ња на зив у За пад но е вроп ска 
уни ја. 1988. го ди не уго вор о при сту па њу пот пи су ју  Пор ту га ли ја и Шпа ни ја, а по ста ју 
чла ни це 1990. го ди не. 1992. го ди не је по зив за члан ство до би ла и Грч ка, а фор мал но 
по ста ла члан  ЗЕУ 1995. го ди не.  За члан ство у ЗЕУ тре ба ре ћи да оно ни је иден тич но 
члан ству у НА ТО и ЕУ. 

19)  Де таљ ни је о ово ме ви де ти у: Ric hard Whit man,”NA TO, EU and ESDP: An Emer ging Di-
vi sion of La bo ur”, Con tem po raty SecurityPolicy, No 3, 2004, pp. 430-451. 



- 242 -

УЛОГАИНСТИТУЦИЈАУУСПОСТАВЉАЊУ...СрђанСловић

сна га сна га ма ЗЕУ пу тем Ком би но ва них сна га за за јед нич ке за дат-
ке (ЦЈТФ). По што овај кон цепт ни је имао не ких ве ћих успе ха, у 
ма ју 1997. го ди не   до шло је до на и ме но ва ња Вр хов ног ко ман дан та 
удру же них сна га Евро пе (ДСА ЦЕ УР) – пред ста вљао је кључ но те-
ло у од но су из ме ђу НА ТО-а и стра те гиј ске ко ман де ЗЕУ. 

ТА БЕ ЛА 1
Европ ске ор га ни за ци је

ОЕБС НА ТО
ЕУ

Ир ска
Аустрија       

Швед ска
Финска

Пољ ска
Че шка
Сло вач ка
Ма ђар ска
Бу гар ска
Ру му ни ја
Есто ни ја Ли-
тва ни ја
Ле то ни ја
Ал ба ни ја
Сло ве ни ја
Хр ват ска
Бо сна и Хер це-
го ви на
Југославија

САД
Ка на да
Тур ска
Исланд
Норвешка

Грч ка           Дан ска 
ЗЕУ

Бел ги ја
Не мач ка
Фран цу ска
Ита ли ја
Лук сем бург
Хо лан ди ја
Пор ту га ли ја
Шпа ни ја
Велика Британија

Ру си ја
Бе ло ру си ја
Укра ји на
Мол да ви ја
Ка зах стан
Уз бе ки стан
Турк ме ни стан
Та џи ки стан
Јер ме ни ја
Азер беј џан
Грузија

Мал та
Сан 
Ма ри но
Ватикан 

Лих те штајн
Ки пар
Швај цар ска
Мароко

Из вор: З. Бже жин ски, Ве ли ка ша хов ска та бла, II из да ње, Под го ри ца: ЦИД и 
Ба ња Лу ка. Ро ма нов, 2001 (стр. 58).

Да љи ко рак ка ус по ста вља њу бо љих од но са из ме ђу ЗЕУ и ЕУ 
је би ло пот пи си ва ње Ам стер дам ског уго во ра у ју ну 1997. го ди не. 
Ов де су чак би ле у пи та њу и оп ци је интегрисања ЗЕУ у ЕУ. Овла
давањекризама је био је дан од нај ва жни јих за да та ка ЕУ. 

Пре лаз ка опе ра тив ној фа зи де ло ва ња ЕСДП је омо гу ћен про
меном става бри тан ске ад ми ни стра ци је пре ма вој ној ди мен зи ји 
ЕУ. На Фран цу ско-бри тан ском са ми ту у СтМалоу 1998. го ди не 
је до не та За јед нич ка де кла ра ци ја о европ ској од бра ни и озна ча ва-
ла је ду бље пре и спи ти ва ње бри тан ске по зи ци је по овом пи та њу. 
По пр ви пу та у исто ри ји европ ских ин те гра ци ја су две зна чај не 
вој не сна ге по сти гле сагласностпопитањубезбедности. Са ста-
нак у Ст-Ма лоу се узи ма као почетакевропскогпројектаодбране. 
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На свом са стан ку у Кел ну 1999. го ди не, Са вет Евро пе20) је ис та као 
при вр же ност фран цу ско-бри тан ској по зи ци ји из Ст-Ма лоа, чи ме 
је ис та као и мо гућ ност свог  ра да на по љу безбедности. Основ ни 
циљ ЕУ тре ба ло би, пре ма од ред ба ма овог са стан ка,   да бу де ус-
по ста вља ње сво јих сопственихкапацитета за ауто ном на деј ства 
ко ји ће има ти по др шку у ре спек та бил ним вој ним сна га ма. 

Са ста нак у Хел син ки ју у де цем бру 1999. го ди не   на ста вио је 
да љи тренд раз во ја ЕСДП и те жио је ка то ме да ЕУ спро во ди вој не 
опе ра ци је он де где НА ТО нијебиоангажован. Ово је ини ци јал ни 
пе ри од прак тич ног из во ђе ња опе ра ци ја са вој ном мо ћи од 60.000 
тру па и 200.000 чла но ва вој ног осо бља. Зна чај Хел син ки ја је био у 
то ме што је ЗЕУ оста вио безглавнеулоге.21) По сте пе но се вр ши ла 
ње на ин те гра ци ја  у ЕСДП про грам ЕУ. Број сна га ЕСДП је по рас-
тао на 100.000 тру па, 400.000 ле те ли ца и 1000 бро до ва.22) Са вет 
Евро пе је ка сни је до го во рио но ви план под на зи вом „He a dli ne Goal 
2010“ (Са глав ном уло гом до 2010.). 

НА ТО је у по след њих два де се так го ди на пре ра стао од пак та 
за ре ги о нал ну без бед ност у ме ђу на род ну ор га ни за ци ју са ци љем 
бор бе про тив те ро ри зма, спре ча ва ња ши ре ња (про ли фе ра ци је) ну-
кле ар ног оруж ја и га ран то ва ња европ ске без бед но сти. То је ра дио 
и ра ди кроз сво ја два стра те гиј ска кон цеп та из 1991. и 1999. го ди-
не: Пр ви стра те гиј ски кон цепт се ти цао промоције партнерства 
у Евро пи са бив шим чла ни ца ма ЗЕУ и Ру си је, сма ње ња ста ја ће 
вој ске и при пре ма за овла да ва ње кри за ма. По што ви ше ни је би ло 
прет њи са Ис то ка, 1994. го ди не је све ча но уве ден про грам Парт
нерствозамир, као је дан од об ли ка са рад ње у без бед но сти (co o pe-
ra ti ve se cu rity). Дру ги кон цепт се ти цао овладавањакризама (cri sis 
ma na ge ment) и све ча но је усво јен на пе де се то го ди шњи ци НА ТО 
пак та на са стан ку у Ва шинг то ну, апри ла 1999. го ди не. 
20)  Са вет Евро пе је нај ста ри ја по ли тич ка ор га ни за ци ја на Ста ром кон ти нен ту. Осно ва-

на је 1949. го ди не у Лон до ну уго во ром ко ји је пот пи са ло де сет чла ни ца. Са да бро ји 
47 чла ни ца (по след ња је при сту пи ла Цр на Го ра). Од европ ских др жа ва члан ство не-
ма још са мо Бе ло ру си ја, чи ји је ста тус го ста су спен до ван због не по што ва ња људ ских 
пра ва и де мо крат ских на че ла. Ста тус по сма тра ча има пет др жа ва, од ко јих су че ти ри 
ва не вроп ске (САД, Мек си ко, Ка на да, Ја пан уз Ва ти кан). Се ди ште му је у Стра збу ру. 
Основ ни ци ље ви ове ор га ни за ци је  су за шти та људ ских пра ва, пар ла мен тар не де мо-
кра ти је и вла да ви не пра ва уз про мо ви са ње све сти о европ ском иден ти те ту за сно ва ном 
на за јед нич ким вред но сти ма. Глав ни ор га ни су му Ко ми тет ми ни ста ра, Пар ла мен тар на 
скуп шти на Са ве та Евро пе, Кон грес ло кал них и ре ги о нал них вла сти и Се кре та ри јат. 
Зва нич ни је зи ци су ен гле ски и фран цу ски. 

21) На са стан ку ЗЕУ у Пор ту у ма ју 2000. го ди не се рас пра вља ло о да љој бу дућ но сти ове 
ор га ни за ци је. На кон са стан ка у Мар се љу у но вем бру исте го ди не, ЗЕУ се тран сфор ми-
са ла у спо ред ну ор га ни за ци ју. 

22) Ric hard Whit man, NATO,EUandESDP ..., op. cit., p. 439. 
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Уло га НА ТО-а још ви ше до би ја на зна ча ју ка да се узму у об зир 
ри зи ци од ну кле ар ног, хе миј ског и би о ло шког оруж ја. У том ци љу 
је ис так нут зна чај при је ма новихчланица и ус по ста вља ње бли ски-
јих од но са са Укра ји ном и Ру си јом. НА ТО се де фи ни тив но по ка зао 
као чи ни лац га ран то ва ња без бед но сти, овла да ва ња кри за ма и одр-
жа ва ња ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти из ван сво јих гра ни ца. 

По што је по стао флек си бил на ор га ни за ци ја спо соб на да се но-
си са ши ро ким спек тром за да та ка не за ви сно и у са рад њи са дру гим 
ор га ни за ци ја ма, пред њим су се на по чет ку 21. ве ка по ста ви ли и 
новиизазови у сми слу за шти те људ ских пра ва, иза ко јих се, мо ра 
се при зна ти, кри ју и иде о ло шки ци ље ви и пре ве ли ка же ља за екс-
пан зи јом а све у ци љу но вог свет ског по рет ка (Pax Ame ri ca na). 

Про цес ши ре ња и при дру жи ва ња је те као планскииконтину
ирано. Са мо про ши ре ње је отво ри ло но ву мо гућ ност мо дер ни за-
ци је, стан дар ди за ци је и флек си бил но сти уз по ве ћа ње де мо крат ске 
кон тро ле вој ске др жа ва чла ни ца. Про ши ре ње је спро во ђе но и још 
увек се спро во ди уз узи ма ње у об зир еко ном ске и по ли тич ке мо ћи 
др жа ва чла ни ца и по што ва ње њи хо вог на ци о нал ног ин те ре са. Као 
при о ри тет је утвр ђе но и не по гор ша ва ње од но са са Ру си јом, ма да 
Ру си ја ни је вољ на да уђе у НА ТО и у том ци љу не по др жа ва ула зак 
Укра ји не и Ср би је. Зе мље ко је су по ста ле чла ни це   тре ба ле су да 
има ју до бро ор га ни зо ва не, ди сци пли но ва не и про фе си о нал не вој-
ске, де мо крат ску власт, ни су сме ле да има ју гра нич не су ко бе и да 
угро жа ва ју пра ва на ци о нал них ма њи на. Да би био ефи ка сни ји и 
ефек тив ни ји у по гле ду при је ма но вих чла ни ца23) НА ТО је усво јио 
Акционипланзачланство (МАП), та ко да је до кра ја пр ве де ка де 
21. ве ка НА ТО до про до гра ни ца Укра ји не и Ру си је, а зе мље за пад-
ног Бал ка на окру жио као јед но остр во из ван европ ске без бед но сне 
сфе ре. 

На са стан ку у Пра гу 2002. го ди не, од лу че но је да се ЕУ обез-
бе ди при ступ НА ТО сред стви ма и мо гућ но сти ма, за оне опе ра ци је 
у ко ји ма он ни је ан га жо ван. По то њи са ста нак у Истам бу лу из ју на 
2004. го ди не је ина у гу ри сао поделу рада из ме ђу НА ТО и ЕУ, уз 
23) НА ТО пакт је осно ван апри ла 1949. го ди не у Ва шинг то ну као ор га ни за ци ја ко ја ће спо-

ро ве ре ша ва ти ми ро љу би вим сред стви ма ка ко мир и без бед ност у ме ђу на род ним од но-
си ма не би би ли угро же ни (члан 1.). НА ТО до са да оку пља 26 чла ни ца уз кон ста та ци ју 
да су 2008. го ди не Хр ват ска и Ал ба ни ја по зва не у члан ство. Пр ве ис точ но е вроп ске 
зе мље при мље не у члан ство су би ле Че шка, Ма ђар ска и Пољ ска 1999. го ди не, а дру ги 
круг при је ма је био 2004. го ди не ка да је при мље но се дам зе ма ља (Бу гар ска, Есто ни ја, 
Ле то ни ја, Ли тва ни ја, Ру му ни ја, Сло вач ка и Сло ве ни ја. Што се про гра ма Парт нер ство 
за мир ти че, до са да су ре ги стро ва не 32 чла ни це. 
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сим бо лич ку од лу ку да се за вр ши ми си ја сна га СФОР и за ме ни ми-
си јом АЛ ТЕА. 

На осно ву све га из ло же ног и узи ма ју ћи у об зир тре нут ну прак-
су у од но си ма из ме ђу НА ТО и ЕУ, мо же мо ре ћи да ЕУјошувекне
поседује вој не ка па ци те те ни ти по ли тич ку во љу да ство ри је дан 
без бед но сно-од брам бе ни блок не за ви сан од НА ТО пак та. Ова кву 
си ту а ци ју ће мо има ти све док НА ТО пак том до ми ни ра ју САД, а по-
ли ти ка ЕСДП бу де у сен ци од но са НА ТО-САД-ЕУ. На овом ступ њу 
раз вит ка ових од но са тре ба ви ше ин си сти ра ти на ком пле мен тар-
но сти не го на кон ку рент но сти њи хо ве уло ге, јер се САД при пи су је 
уло га по сле хлад но ра тов ског „ли бе рал ног хе ге мо на“. 

ЗАКЉУЧАК

Основ ни циљ ус по ста вља ња ме ђу на род них ор га ни за ци ја уни-
вер зал ног ка рак те ра се са сто јао у успостављањуиочувању  ме-
ђу на род ног ми ра и без бед но сти. Оне су, у свој ству нај зна чај ни јих 
ме ђу на род них ин сти ту ци ја, услед гло ба ли за ци је свет ске по ли ти ке, 
умно го ме до при не ле и об ли ко ва њу на ци о нал не без бед но сти. 

Пред став ни ци тра ди ци о нал них схва та ња на ме ђу на род не ин-
сти ту ци је као чи ни о це ус по ста вља ња ме ђу на род ног ми ра и без бед-
но сти гле да ју песимистички. Ова ква гле да ња има ју сво ју пот по ру 
у до са да шњој прак си при ме ње них си сте ма ко лек тив не без бед но-
сти – Дру штво на ро да и Ује ди ње не на ци је. Сви до са да шњи пред-
став ни ци тра ди цо нал них схва та ња су ана ли зи ра ју ћи ин сти ту ци је 
занемарили објек тив ни на уч ни при ступ. 

Ли бе рал на ви ђе ња ин сти ту ци ја су, и по ред свог оп ти ми стич-
ни јег гле да ња на њи хо ву уло гу, и да ље за сно ва на на кла сич ним 
пре ми са ма тра ди ци о нал них схва та ња. Ва жно је ис та ћи чи ње ни цу 
да у по сле хлад но ра тов ком раз во ју ме ђу на род них од но са на зна ча ју 
до би ја ју регионалнеинституције, а да оне по не кад узи ма ју над ле-
жност уни вер зал них (при мер уло ге НА ТО-а у ра ту на Ко со ву и Ме-
то хи ји 1999. го ди не). Све ово је би ло у скла ду са кон цеп том но вог 
свет ског по рет ка (Pax Ame ri ca na). С дру ге стра не, НА ТО пле ди ра 
да по ста не и уни вер зал на ор га ни за ци ја, јер по ла ко кр чи пут од ор-
га ни за ци је за ко лек тив ну од бра ну ка ор га ни за ци ји за ко лек тив ну 
без бед ност. У ре а ли за ци ји тог ци ља је нео п ход но ус по ста ви ти од-
но се са рад ње са Европ ском уни јом, Европ ским са ве том, ОЕБС-ом 
и За пад но е вроп ском уни јом. Ре а ли за ци ја про гра ма ЕСДП је ти пи-
чан при мер то га, уз оче ки ва ну до ми на ци ју НА ТО-а. 
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Све ово је омо гу ћа ва ло ства ра ње јед ног но вог без бед но сног 
обра сца у кри лу ста рог ко ји је био на из ди са ју, а  за сни вао се на 
жи вот ној нео п ход но сти раз ви ја ња са рад ње из ме ђу чла ни ца ме ђу-
на род ног си сте ма. Тај про цес је от по чео до но ше њем За вр шног ак-
та КЕБС-а у Хел син ки ју 1975. го ди не и тра је до да на шњих да на. 
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SrđanSlović
THEROLEOFINSTITUTIONSINTHEESTABLISHMENT

OFINTERNATIONALPEACEANDSECURITY
Summary

Liberalcomprehensionsofinternationalinstitutionscon
firmed the fact that, after the downfall of Berlin’sWall,
there had been great changes in international relations.
International relationshadnotbeena staticfiledwhere
powerrelatedrelationschangedinanendlessmonotony,
asrealistsstated.Thesearenewrelationsappearedasa
resultofamoreintensifiedactingofinternationalinstituti
ons.Suchchangesledtoanewlyestablishedcooperation
systemin internationalrelations,whichreplacedtheold
fashionedoneof„competitivesecurity“bythenewone
basedon„cooperationinsecurity“.
Althoughliberaltheoriesofinternationalrelationsover
cametheclassicalonesandfosteredpositiveexpectations
ofpeaceandstability, theycouldbeinfluencedbynega
tiveaspectsofglobalism: fast social changes, economic
gapbetweenrichandpoorones,suppressionofethnicand
nationalidentityofdifferentnationalgroupsetc.Thiscan
leadtoanewconflicts,butitisuptomoderninstitutions
topreventthem.OneofsuchinstitutionswithintheEUis
itsSecurityandDefencePolicy–ESDP.
At theactual levelofdevelopment, it is indispensable to
makeasynchronizationoftheactivitiesofNATO,WEU,
EUandECinordertoimplementtheESDPprogramme
successfully;NATOmadethegreatestachievementswith
thisrespectandrepresentsastablesupporttoEUandis
slowlybeingtransformedfromtheorganizationofcollec
tivedefence  intotheoneofcollectivesecurity.So, from
theregionalorganizationintotheuniversalonewiththe
premisesofNewWorldOrder.
KeyWords: institutionalism, peace, security, balance of
power, realism, liberal institutionalism, internationalor
ganizations
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