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* Ис тра жи вач Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти ту-
та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки 
раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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САВЕЗ90/ЗЕЛЕНИ1)

Nе мач ка пар ти ја Зе ле них фор мал но је осно ва на 1980. го ди не у 
Кар лсру еу, на кон што су се, то ком се дам де се тих го ди на два-

де се тог ве ка, ак ти ви сти та ко зва них “но вих дру штве них по кре та” 
(ме ђу ко ји ма Ру ди Дуч ке, Хајн рих Бел, Пе тра Ке ли и Да ни јел Кон-
Бен дит)  оку пи ли и ор га ни зо ва ли око иде ја от по ра за га ђи ва њу, ну-
кле ар ном на о ру жа њу, стра те ги ја ма НА ТО-а (не на си ље ће оста ти 
јед на од кључ них та ча ка пар тиј ских про гра ма и прин ци па, за кључ-
но са ва же ћим про гра мом под на зи вом “Бу дућ ност је зе ле на”  - 
The Fu tu re is Green, p. 112)) и вред но сти ма мо дер ног ма те ри ја-
ли стич ко-по тро шач ког дру штва. Ово је, пре ма Ми лер-Ро ме-
ло вој кла си фи ка ци ји, пар ти ја “про фе си о на ла ца”, бу ду ћи да 
по се ду је “ду гу тра ди ци ју пре-пар ла мен тар них и пар ла мен-
тар них ак тив но сти пре ула ска у на ци о нал ну вла ду”3) и ујед но 
пр ва еко ло шка стран ка ко ја је по не ла зва ни чан на зив “Зе ле-
ни”. До ује ди ње ња са ис точ но не мач ком ор га ни за ци јом гра-
ђан ских по кре та под на зи вом “Са вез 90” до ла зи 1993. го ди не, 
и пар ти ја од та да но си на зив Са вез 90 / Зе ле ни.

Та ко зва но “де сно кри ло” стран ке из два ја се 1982. го ди не и од 
ње га на ста је Еко ло шко-де мо крат ска пар ти ја. У том тре нут ку, оста-
так Зе ле них усва ја аутен тич но ле ву иде о ло ги ју и де ло ва ње усме ра-
ва на бор бу за пра ва сек су ал них ма њи на, ли бе ра ли за ци ју про пи са 
ко ји санк ци о ни шу упо тре бу ла ких дро га, ре зо лут ни ан ти ми ли та-
ри зам и бор бу про тив уни ште ња жи вот не сре ди не. (Ду го на кон то-
га пре о вла ђи ва ће, с ма ње или ви ше раз ло га, пер цеп ци ја Зе ле них 
као ле ви чар ске пар ти је.) Већ 1983. го ди не Зе ле ни осва ја ју 5,6% 
од сто гла со ва на из бо ри ма и по пр ви пут ула зе у Бун де стаг.  Јед на 
од кључ них те ма  у тој из бор ној кам па њи би ло је про ти вље ње не-
мач ком уче шћу у НА ТО-у и по ста вља њу аме рич ког на о ру жа ња на 
те ри то ри ју Не мач ке, што ће се не што ви ше од де це ни је на кон то-
га  по ка за ти као сво је вр сна иро ни ја. На кон на ред них из бо ра, 1987. 
го ди не, Зе ле ни ја ча ју сво ју по зи ци ју осво јив ши 8,2% гла со ва, че-
му је, из ме ђу оста лог, не сум њи во до при не ло “еко ло шко отре жње-
ње” гра ђа на про у зро ко ва но чер но биљ ском ка та стро фом прет ход-
не го ди не. (По сто је ту ма че ња да је овај из бор ни успех узро ко ван 
1)  За де таљ ни ји про фил и исто ри јат не мач ких Зе ле них, ви де ти: Дар ко На дић, Екологизам

иеколошкестранке, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, стр. 59-88.
2)  http://www.gru e ne.de (15. 05. 2008)
3)  Дар ко На дић, ПартијезеленихуЕвропи, Из да ње ауто ра, Бе о град, 2005, стр. 10.-24.
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упра во из ра же ним “ле ви чар ством” Зе ле них, бу ду ћи да је кам па ња 
Со ци јал де мо крат ске пар ти је сма тра на “су ви ше цен три стич ком”.4)) 
Од та да по ли тич ки си стем Не мач ке пре ра ста из тро стра нач ког у 
че тво ро стра нач ки (има се, на рав но, у ви ду број ре ле вант них а не 
свих ре ги стро ва них по ли тич ких пар ти ја), јер се Зе ле ни при дру жу-
ју већ ета бли ра ним со ци јал де мо кра та ма (СПД), кон зер ва тив ци ма 
(ЦДУ-ЦСУ) и ли бе ра ли ма (ФДП). То је и вре ме по ли тич ког успо-
на Јо зе фа Јо шке Фи ше ра, ко ји ће још ду го го ди на оста ти на ме сту 
фак тич ког ли де ра пар ти је, иако ни је за у зи мао  ни ка кав фор ма лан 
по ло жај у пар тиј ској хи је рар хи ји. Ово је је дан од кључ них мо ме на-
та у исто ри ји пар ти је Зе ле них, а Фи шер ће defactoоста ти на овом 
по ло жа ју све до по вла че ња 2005. го ди не.

Ује ди ње ње Не мач ке ко је је прет хо ди ло де цем бар ским из бо ри-
ма 1990. го ди не  до не ло је, крат ко роч но, по ли тич ку ште ту пар ти ји 
Зе ле них. Ова ште та огле да ла се, пре све га, у то ме што је зна чај-
но по ве ћа ње те ри то ри је пред ста вља ло не пре мо сти ву пре пре ку за 
Зе ле не, бу ду ћи да је њи хов ис точ но не мач ки екви ва лент, Са вез 90, 
пред ста вљао тек пу ку, и то но во о сно ва ну, ор га ни за ци ју гра ђан ских 
ак ти ви ста и они, за јед но, на тим из бо ри ма не успе ва ју да пре ђу 
цен зус од 5% у ис точ ном де лу зе мље. С дру ге стра не, еруп ци ја па-
три о ти зма и но во про бу ђе на на ци о на ли стич ка еуфо ри ја ко ја је би ла 
пре о вла ђу ју ћа у пе ри о ду ује ди ње ња, ни ка ко ни је ко ре спон ди ра ла 
са оним те ма ма ко је су Зе ле ни, још увек, про па ги ра ли.

Пар ти ја се то ком на ред них го ди на кон со ли ду је, учвр шћу је 
сво ју ор га ни за ци ју и оства ру је успех на из бо ри ма 1994. го ди не, 
осво јив ши 7,3% гла со ва и 49 ме ста у Бун де ста гу. Исте го ди не пар-
тиј ска ода ност пр во бит ним про грам ским на че ли ма до ла зи пред 
пр ви ве ли ки ис пит, а дво ји ца кључ них ак те ра тран сфор ма ци је Зе-
ле них у рат но ху шкач ку стран ку по ка зу ју сво ја пра ва ли ца.

ЈОШКАФИШЕРИ“ЦРВЕНИ”ДЕНИ–ПРЕДВОДНИЦИ
ТРАНСФОРМАЦИЈЕ

Је дан од нај ва жни јих раз ло га што се Зе ле ни сма тра ју (или је 
та ко, ба рем, би ло до из ве сног тре нут ка) ле ви чар ском пар ти јом, је-
сте уло га ко ју су у овој пар ти ји има ли ис так ну ти ле ви ча ри, чак 
ста љи ни сти и ма о и сти, уче сни ци мај ских де мон стра ци ја 1968. го-
ди не и упор ни ре во лу ци о нар ни ак ти ви сти то ком се дам де се тих го-
4)  Фи лип Ло во, Великесавременедемократије, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но-

ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, 1999, стр. 401-402.
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ди на два де се тог ве ка, по пут Јо зе фа Фи ше ра и Да ни је ла Кон-Бен-
ди та. Лич не би о гра фи је ових осо ба, пре пу не гро теск них де та ља, 
од ве ли ког су зна ча ја за раз у ме ва ње оби ма и ка рак те ра фак тич ке 
тран сфор ма ци је пар ти је Зе ле них, ко ју су сво јим де ло ва њем про у-
зро ко ва ли.

1.ЈОЗЕФФИШЕР

Јо зеф Фи шер ро ђен је 12. апри ла 1948. го ди не у Не мач кој, као 
син но во до се ље ног ма ђар ског ме са ра. Пра во име му је Јо зеф Мар-
тин Фи шер. Гим на зиј ско обра зо ва ње ни је му нај бо ље ишло од ру ке 
(гим на зи ју ни кад и ни је за вр шио) па је у мла до сти ра дио као про-
да вац игра ча ка, по лов них књи га и так си ста ка ко би се би оси гу рао 
ег зи стен ци ју5). Ка да је имао де вет на ест го ди на, од ла зи у Грет на 
Грин6), ме сто у Шкот ској по зна то по ли бе рал ним брач ним про пи-
си ма, ка ко би се вен чао сво јом пр вом же ном, ко ја је та да би ла ма-
ло лет на. Же нид бе ће по ста ти ње гов оми ље ни хо би, по што ће се, 
у на ред них три де се так го ди на, оже ни ти још че ти ри пу та. Ка сни је 
по чи ње да по се ћу је пре да ва ња не мач ких ле вих те о ре ти ча ра и ту је, 
за пра во, кли ца ње го вог бу ду ћег “дру штве ног ан га жма на”.

Већ по чет ком се дам де се тих го ди на Јо шка је при пад ник ми ли-
тант не гру пе “Ре во лу ци о нар на бор ба”, у чи јем са ста ву уче ству је у 
ту ча ма са по ли ци јом7).  Фо то гра фи ја на ко јој се ви ди ка ко па ли цом 
ту че по ли цај ца обе ло да ње на је два де сет го ди на ка сни је и Фи шер 
је био при ну ђен да се из ви ња ва не мач кој јав но сти због сво је не ста-
шне про шло сти. За вре ме де мон стра ци ја по во дом смр ти Ул ри ке 
Мај нхоф, чу ве не те ро рист ки ње, при пад ни це Фрак ци је Цр ве не Ар-
ми је, ухап шен је због на па да на по ли ци ју и у за тво ру је про вео не-
ко ли ко да на. Кра јем де ве де се тих го ди на са слу ша ван је као све док 
у про це су про тив те ро ри сте Хан са Клај на.
5) Ми ро слав Сто ја но вић, «Дуч ке, ‘Цр ве ни Де ни’ и Фи шер», Печат, бр. 13, 23. мај 2008, 

Бе о град, стр. 60. 
6) Wil li am Hor sley: Profile:JoschkaFischer’s three lives,  http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/

euro pe/1107628.stm (15. 05. 2008.); о Грет на Гри ну  упор. Ти бор Ва ра ди, Бар на дет Бор-
даш, Га шо Кне же вић, Вла ди мир Па вић, Међународноприватноправо, Слу жбе ни гла-
сник, Прав ни Фа кул тет, Бе о град, 2007, стр. 177.

7) Овај мо ме нат ће, у на ред ним де це ни ја ма, с пра вом упор но на гла ша ва ти го то во сви 
Фи ше ро ви би о гра фи, кри ти ча ри и по ли тич ки про тив ни ци, упор. W. Hor sley, Ibid., Jo sef 
Jof fe, APeacenikGoestoWar, http://qu ery.nyti mes.com/gst/full pa ge.html?res=9D05E0D61
531F933A05756C0A96F958260 (15. 05. 2008.), Да ја на Џон стон,Сулудикрсташи, Игам, 
Бе о град, 2005, стр. 111-112.
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У ко а ли ци о ној вла ди са со ци јал де мо кра та ма у по кра ји ни Хе-
сен, 1985. го ди не, по ста је пр ви члан Зе ле них на ми ни стар ској 
функ ци ји.  

2.ДАНИЈЕЛКОНБЕНДИТ

Да ни јел Кон-Бен дит ро ђен је 4. апри ла 1945. го ди не у Фран-
цу ској, у ме шо ви том не мач ко-фран цу ском бра ку (мај ка му је би ла 
Фран цу ски ња а отац не мач ки Је вре јин ко ји је 1933. из Не мач ке по-
бе гао пред на ци сти ма у Фран цу ску.) Кон-Бен дит до ла зи у Не мач ку 
1958. го ди не, а на кон ма ту ре се по но во вра ћа за Фран цу ску где по-
чи ње сту ди је со ци о ло ги је на Сор бо ни. Фран цу ска му од би ја зах тев 
за др жа вљан ство.8)

То ком сту дент ских про те ста у Фран цу ској 1968. го ди не, пред-
во ди ју ри шну гру пу та ко зва не “си ту а ци о ни стич ке ин тер на ци о на-
ле” зва ну “Раз ја ре ни” у сту дент ским оку пља њи ма и за у зи ма њу 
управ них згра да фа кул те та у Нан те ру, при град ском де лу Сор бо-
не.9) Због свог ва тре ног ан га жо ва ња у та да шњим ре во лу ци о нар ним 
пре ви ра њи ма, али и ри ђе бо је ко се, до би ја на ди мак Цр ве ни Де ни.

На кон јед ног од ла ска у Не мач ку, Фран цу ска му за бра њу је по-
вра так у зе мљу, те је при ну ђен да оста не у Не мач кој. Пра ти Сар тра 
у за твор ској по се ти те ро ри сти Ан дре а су Ба де ру. У Франк фур ту се 
при дру жу је бун тов нич ким гру па ма и та да по чи ње ње го во при ја-
тељ ство са Фи ше ром10), при ја тељ ство ко је ће се свој ди ја бо лич ни 
вр ху нац до сти ћи по ло ви ном и кра јем де ве де се тих го ди на два де се-
тог ве ка, ка да је отво ре но пи та ње не мач ког уче шћа у вој ним опе-
ра ци ја ма  на Бал ка ну.

3.БОСНА

У но вим окол но сти ма бо сан ског ра та, 1994. го ди не, ка да су 
му сли ман ске сна ге по че ле да пре у зи ма ју ини ци ја ти ву и вр ше 
офан зив не ак ци је, би ло је ва жно упо тре би ти про па ганд на сред-
ства ка ко би се за пад на јав ност мо би ли са ла про тив Ср ба и ка ко би 
јој се скре ну ла па жња са ових му сли ман ских ак тив но сти. Не мач ки 
Зе ле ни би ли су, упр кос то ме што су се и да ље пре те жно др жа ли па-
8)  Ми ро слав Сто ја но вић, “Дуч ке, “Цр ве ни Де ни” и Фи шер“, Печат, бр. 13, 23. мај 2008, 

Бе о град, стр. 60.
9)  Ми ли вој Ан ђел ко вић, Стварањеновогдруштва, По ли ти ка, 28. 05. 2008, стр 29; Поли

цијанаУниверзитету, По ли ти ка, 30. 05. 2008, стр. 30.
10)  Ми ро слав Сто ја но вић, „Дуч ке, “Цр ве ни Де ни” и Фи шер“, Печат, бр. 13, 23. мај 2008, 

Бе о град, стр. 60.
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ци фи стич ке ре то ри ке, као и со ци јал де мо кра те, део оног за пад ног 
дру штве ног кор пу са ко ји је са мо и ни ци ја тив но ра дио на ства ра њу 
ан ти срп ске кли ме, што је умно го ме по го до ва ло ра ду мар ке тин-
шко-ло би стич ких гру па, по пут чу ве не Ru der&Finn.11) Ин те лек ту-
ал не пер ја ни це овог по кре та Мајкл Па рен ти на зи ва “ле ви ча ри ма 
ан ти ко му ни сти ма”12) а Јир ген Ел зе сер “бив шим ле ви ча ри ма – ми-
ли тан ти ма”13) и обо ји ца су, на свој на чин, у пра ву. И док је слич на 
ини ци ја ти ва Бер на ра Ан ри-Ле ви ја у Фран цу ској про па ла, на не-
мач ким из бо ри ма за Европ ски пар ла мент Кон-Бен дит оства ру је 
успех на ли сти Зе ле них и у сво јим бу ду ћим на сту пи ма по чи ње да 
се за ла же за не мач ку вој ну ак ци ју про тив бо сан ских Ср ба.14) “Пр ва 
ствар је да би НА ТО тре ба ло да бом бар ду је Па ле… Бом бар до ва ње 
би не сум њи во има ло ужа сне по сле ди це. Али, ја не ве ру јем да би 
сле пи ло срп ске по пу ла ци је и срп ске ар ми је из др жа ло пред та квом 
пред ста вом од луч но сти”.15)

У том пе ри о ду ве ћин ско рас по ло же ње у Не мач кој по ли ти ци 
би ло је про тив отво ре ног вој ног уче ство ва ња Не мач ке у ре ша ва њу 
бо сан ске кри зе. Ово ста но ви ште за сту па ла је ве ћи на уну тар пар ти-
је Зе ле них, ве ћи на со ци јал де мо кра та, па и ве ћи на кон зер ва ти ва ца. 
Хел мут Кол из но сио је уче шће Вер мах та у Дру гом свет ском ра ту 
као ар гу мент про тив, али, због од го вор но сти за спре ча ва ње зло-
чи на, и у при лог НА ТО (па и не мач ке) ин тер вен ци је. Овај мо тив, 
уси ље не па ра ле ле са на ци стич ким зло чи ни ма и Аушвиц као њи хо-
ву па ра диг му, Јо шка Фи шер ће оду ше вље но при хва ти ти и упор но 
(зло)упо тре бља ва ти то ком на ред них го ди на. По ли тич ки амал гам 
ка ја ња због на ци стич ких зло чи на и зах те ва за вој ним ан га жо ва њем 
у ци љу спре ча ва ња да се они по но ве – овог пу та са Ср би ма као 
из вр ши о ци ма – Да ја на Џон стон на зва ла је “бра ком ја стре ба и ку-
ни ћа”.16)

На ред не, 1995. го ди не, Фи шер се по сте пе но при кла ња Кон-
Бен ди то вим по зи ци ја ма, и они ко ри сте свој ауто ри тет као аутен-
11)  Мајкл Па рен ти, Убитинацију–нападнаЈугославију, Ме ди а граф, Бе о град, 2002, стр. 

83.
12)  Ibid., стр. 84.
13)  Јир ген Ел зе сер, Ратне лажи–одкосовскогсукобадопроцесаМилошевићу, Ја сен, Бе-

о град, 2004, стр. 249.
14)  Да ја на Џон стон,Сулудикрсташи, Игам, Бе о град, 2005, стр. 113.
15)  DieTageszeitung, 20. 04. 1994, на ве де но пре ма: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Избрисати

српскивирус–малаантологијарасизмаишовинизманакрајуМиленијума, Ју го и сток, 
Бе о град, 1999, стр. 17.

16)  Да ја на Џон стон,Сулудикрсташи, Игам, Бе о град, 2005, стр. 87.
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тич них пред став ни ка “ре а ли стич ког” кри ла у стран ци ка ко би зна-
чај но пре у сме ра ва ли стра нач ку по ли ти ку. Ова ми ли та ри за ци ја по-
ли ти ке зе ле них има ла је, на уну тра шњем пла ну, две зна чај не по-
сле ди це. С јед не стра не, Зе ле ни су се де ли ли и по сте пе но гу би ли 
члан ство, док је, с дру ге стра не, во де ћи дво јац, а по го то во Јо шка 
Фи шер, упе ча тљи во аван зо вао.17)

4.КОСОВОИМЕТОХИЈА

На кон на ред них из бо ра, упр кос из ве сном  на за до ва њу у по-
гле ду бро ја гла со ва (6,7%), Зе ле ни осва ја ју 47 ме ста у Бун де ста гу 
и до ла зе у при ли ку да по пр ви пут уђу у власт на са ве зном ни воу. 
Они то и чи не, на пра вив ши ко а ли ци ју са со ци јал де мо кра та ма, а 
Фи шер по ста је ви це кан це лар и ми ни стар ино стра них по сло ва. У 
тој ко а ли ци о ној вла ди Зе ле ни су до би ли још два ми ни стар ска ме-
ста. То је пе ри од за о штра ва ња ко сов ске кри зе, при че му Не мач ка, 
уз Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, Ал ба ни ју и исла ми стич ке ор га-
ни за ци је уче ству је у на о ру жа ва њу те ро ри стич ко-се па ра ти стич ке 
Осло бо ди лач ке вос ке Ко со ва (ОВК).18)  И док не мач ки су до ви, у 
слу ча је ви ма ко сов ских Ал ба на ца ко ји зах те ва ју азил у Не мач кој 
због на вод них про го на од стра не Ср ба, утвр ђу ју да не по сто је до-
ка зи о ет нич ком чи шће њу и ге но ци ду над ал бан ским ста нов ни-
штвом, не мач ки по ли ти ча ри, а пре све га ми ни стар од бра не, со ци-
јал де мо кра та Ру долф Шарп ниг и Јо зеф Фи шер, по на вља ју ла жи о 
срп ским зло чи ни ма и при пре ма ју јав но мње ње за не мач ко уче шће 
у агре си ји ко ја ће усле ди ти 24. мар та 1999. го ди не.

Јо шка Фи шер био је, пре вас ход но, за ду жен за ме диј ску екс-
пло а та ци ју слу ча ја Ра чак. У овом се лу до шло је до об ра чу на срп-
ских ору жа них сна га и те ро ри ста из ОВК, али је у за пад ним ме ди-
ји ма, за хва љу ју ћи фал си фи ка то ру Ви ли ја му Во ке ру ко ји је пред во-
дио Ве ри фи ка ци о ну ми си ју ОЕБС-а а био оп ту жи ван за са рад њу 
са ЦИА19), овај до га ђај пред ста вљен као ма са кр над ци ви ли ма20). 
То ком су ђе ња Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу у Ха гу утвр ђе но је, на рав-
17)  Ibid., стр. 113-115.
18)  Мајкл Па рен ти, Убитинацију–нападнаЈугославију, Ме ди а граф, Бе о град, 2002, стр. 

90.
19)  Chris Mad sen, BritishdocumentarysubstantiatesUSKLAcollusioninprovokingwarwith

Serbia, http://www.wsws.org/ar tic les/2000/mar2000/ko so-m16.shtml  (11.07.2010.)
20)  Фин ски фо рен зи чар, Хе ле на Ран та, об ја ви ла је у сво јој ауто би о гра фи ји де та ље о при-

ти сци ма ко је је тр пе ла од стра не Во ке ра али и фин ског Ми ни стар ства ино стра них 
псо ло ва, то ком ба вље ња слу ча јем Ра чак. Ви де ти: HelenaRanta,ForeignMinistrytried
to influenceKosovo reports, http://www.hs.fi/en glish/ar tic le/He le na+Ran ta+Fo re ign+Mi ni-
stry+tried+to+in flu en ce+Ko so vo+re ports/1135240292632  (11.07.2010.)
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но, да се име на свих по ги ну лих на ла зе на ин тер ном спи ску те ро-
ри стич ке ОВК и не ма сум ње да је Јо зеф Фи шер то знао од са мог 
по чет ка. Ово му ни је сме та ло да слу чај Ра чак на зо ве “пре крет ни-
цом”21)  у сво јој по ли ти ци пре ма Ко со ву.  

За дру гу ком по нен ту про па ганд ног ра та, лаж о на вод ној срп-
ској “Опе ра ци ји Пот ко ва” (сиц!) у функ ци ји на сил ног укла ња ња 
ал бан ског ста нов ни штва са Ко со ва и Ме то хи је, био је пре вас ход-
но за ду жен ми ни стар од бра не, со ци јал де мо кра та Ру долф Шар пинг. 
Вест о на вод ном по сто ја њу срп ског ге но цид ног пла на Шар пинг је 
лан си рао по чет ком апри ла, али и ово се по ка за ло као лаж, а ње ном 
рас крин ка ва њу нај ви ше је до при нео бив ши не мач ки пред став ник у 
ОЕБС-у, пен зи о ни са ни ге не рал-ма јор Хајнц Ло квај.22)  

Шар пинг, та ко ђе, лан си ра при чу о кон цен тра ци о ним ло го ри ма 
ко ји су, на вод но, ор га ни зо ва ни од стра не Ср ба на Ко со ву у ци љу 
уни ште ња Ал ба на ца,23) а Фи шер исто вре ме но, по чет ком апри ла, 
ре ак ти ви ра сво ју оми ље ну те зу, још из вре ме на бо сан ског ра та24) – 
ону  о срп ском фа ши зму: “На ци о на ли зам у нај бру тал ни јем об ли ку 
и ви ду упра жња ва го спо дин Ми ло ше вић. Го то во да се већ мо же 
ре ћи, на не ки на чин, као да се од че тр де се тих го ди на, од на цистâ и 
од вр хун ца фа ши зма у Евро пи то ви ше ни је мо гло сма тра ти за мо-
гу ће.”25) Не ко ли ко да на ра ни је, при ли ком обра ћа ња по сла ни ци ма у 
Бун де ста гу Фи шер се у истом овом кон тек сту по слу жио и бру тал-
ним фал си фи ко ва њем бро ја жр та ва у ко сов ском су ко бу: “Хи ља де, 
де се ти не хи ља да, сто ти не хи ља да мр твих… То на Бал ка ну ни је те-
о ри ја, не го прак са, њу ва ља ви де ти као ис ход по ли ти ке Ми ло ше-
ви ћа”.26) (Ово је јед на од нај о чи глед ни јих ла жи та да шњег ше фа не-
мач ке ди пло ма ти је, бу ду ћи да, без об зи ра на из во ре, по да ци о бро ју 
жр та ва у су ко би ма на Ко со ву и Ме то хи ји не пре ла зе пет хи ља да 
љу ди. На рав но, и јед на жр тва је пре ви ше, али че му он да ова кве 
21)  Да ја на Џон стон,Сулудикрсташи, Игам, Бе о град, 2005, стр. 302.
22) Мајкл Па рен ти, Убитинацију–нападнаЈугославију, Ме ди а граф, Бе о град, 2002, стр. 

112; Јир ген Ел зе сер, Ратне лажи–одкосовскогсукобадопроцесаМилошевићу, Ја сен, 
Бе о град, 2004, стр. 99-107; Да ја на Џон стон,Сулудикрсташи, Игам, Бе о град, 2005, стр. 
314.

23) Мик Хјум, НацификовањеСрба,одБоснедоКосова, у: Фи лип Хе монд, Едвард Хер-
ман, ур., Деградиранамоћ–медијиикосовскакриза, Пла то, Бе о град,  2001, стр. 119.

24) Јир ген Ел зе сер, Ратне лажи–одкосовскогсукобадопроцесаМилошевићу, Ја сен, Бе-
о град, 2004, стр. 35.

25) Кон фе рен ци ја за но ви на ре не мач ке слу жбе спољ них по сло ва 06. 04. 1999, на ве де но 
пре ма:  Јир ген Ел зе сер, Ратне лажи–одкосовскогсукобадопроцесаМилошевићу, 
Ја сен, Бе о град, 2004, стр. 114.

26) Ibid., стр. 118.
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ла жи?) Сло бо дан Ми ло ше вић је, ина че до са мог кра ја остао је дан 
од оми ље них мо ти ва у по ли тич ко-про па ганд ним го во ри ма Јо шке 
Фи ше ра: ко ли ко су му би ле дра ге фло ску ле о “срп ском фа ши зму”, 
то ли ко је во лео и да, по и мен це, по ми ње Ми ло ше ви ћа. На ро чи то 
га је из во ди ла из так та Ми ло ше ви ће ва “ци нич на аро ган ци ја”, а у 
ово ме му је тер ци рао та да шњи кан це лар и по ли тич ки при ја тељ 
не ких пар ти ја у Ср би ји, Гер хард Шре дер, ка да је зах те вао да се 
“сло ми Ми ло ше ви ће ва зло чи нач ка во ља”.27) У сво ме ин тер вјуу за 
Nеwswееk, апри ла 1999. го ди не, Фи шер го во ри о јед ном свом су-
сре ту са Ми ло ше ви ћем: “Ре као сам му да смо ми има ли ис ку ство 
са тим екс трем ним об ли ком не мач ког на ци о на ли зма, са “Ве ли ком 
Не мач ком”, и да се то за вр ши ло пот пу ном не сре ћом 1945. Ре као 
сам му, ви ће те из гу би ти сво ју иде ју о “Ве ли кој Ср би ји” у мо ру 
кр ви и жа ло сти”.28)

Сво јој оми ље ној те ми, Аушви цу, Фи шер је мо гао да се вра-
ти по ло ви ном ма ја, на кон гре су Зе ле них у Би ле фел ду. Пар тиј ско 
члан ство се до та да, на и ме, би ло већ зна чај но по де ли ло по пи та њу 
не мач ког уче шћа у бом бар до ва њу Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви-
је. Са да је агре си ја тра ја ла већ ско ро два ме се ца и чак су и нај-
стр пљи ви ји чла но ви пар ти је би ли зна чај но по ко ле ба ни. Фи шер је 
мо лио пар тиј ске де ле га те да му пру же по др шку, под се ћа ју ћи их 
на сво ју ра ни ју из ја ву о то ме ка ко је тра ди ци о нал ни па ци фи стич-
ко-ан ти ми ли та ри стич ки мо то Зе ле них “Ни кад ви ше рат!”, у све тлу 
ак ту ел них до га ђа ја – срп ских звер ста ва – ну жно пре фор му ли са ти 
у “Ни кад ви ше Аушвиц!”.29) Овај тип про па ган де, иако је, без сум-
ње, оства рио при ли чан успех у по гле ду ути ца ја на не мач ко јав но 
мње ње, ви ше ни је био до вољ но убе дљив твр дом је згру Зе ле не пар-
ти је ода ном из вор ним пар тиј ским вред но сти ма и на че ли ма, али ни 
ан ти рат ним де мон стран ти ма ко ји су упа ли на кон грес и по го ди ли 
Фи ше ра у ли це ке сом пу ном цр ве не фар бе.30) Ова сли ка је, по сред-
ством ве ли ког бро ја те ле ви зиј ских мре жа, об и шла чи тав свет и по-
27) Jo sef Jof fe, APeacenikGoestoWar, http://qu ery.nyti mes.com/gst/full pa ge.html?res=9D05E

0D61531F933A05756C0A96F958260 (15. 05. 2008.)
28) Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Избрисатисрпскивирус–малаантологијарасизмаишо

винизманакрајуМиленијума, Ју го и сток, Бе о град, 1999, стр. 99.
29) То мас Дајх ман, Од“Никадвишерат”до“НикадвишеАушвиц”:Дилеменемачкеме

дијскеполитике у ратупротив Југославије, у: Фи лип Хе монд, Едвард Хер ман, ур., 
Деградиранамоћ–медијиикосовскакриза, Пла то, Бе о град,  2001, стр. 145-160.

30) Ja son Za non, Antiwar greens paint Joschka Fischer red, http://ma il man.lbo-talk.
org/1999/1999-May/009043.html  (15. 05. 2008.)
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ста ла ре чи ти до каз о (не)увер љи во сти Фи ше ро вих ар гу ме на та у 
при лог но вог не мач ког ми ли та ри зма.

Са мо не ко ли ко да на на кон овог, из у зет но на пе тог уну тар стра-
нач ког пре ви ра ња, по но во се огла ша ва, из но се ћи но ве ори ги нал не 
иде је, и Да ни јел Кон-Бен дит, по сред ством фран цу ске те ле ви зи је: 
“Тре ба на па да ти вар вар ске тру пе ко је спро во де ет нич ко чи шће-
ње… На па да ти срп ске тру пе на Ко со ву, јер то је про блем… Европ-
ска Уни ја тре ба од мах да про гла си ка ко срп ски де зер те ри тре ба да 
до би ја ју азил у Евро пи…”31)

Ка ко мај од ми че, ја сно је да са агре си ја бли жи кра ју, ме ђу на-
род ни кон так ти се ин тен зи ви ра ју и Гру па 8 из но си сво је пред ло ге 
за окон ча ње кри зе. У Не мач ким ме ди ји ма је пр вог ју на об ја вље но, 
а у аме рич ким пре не то на ред ног да на, пи смо ко је је Јо зеф Фи шер 
до био од ју го сло вен ског ми ни стра ино стра них по сло ва, Жи ва ди на 
Јо ва но ви ћа. У пи сму сто ји да Ју го сла ви ја “при хва та усло ве за мир 
ко је су по ста ви ле чла ни це Г-8”, да је “нео п ход но од мах за у ста ви ти 
НА ТО бом бар до ва ње и усме ри ти се на по ли тич ки план да би се 
по сти гло ста бил но и трај но по ли тич ко ре ше ње” и по на вља се да 
је Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја “при хва ти ла прин ци пе Гру пе 8, 
укљу чу ју ћи при су ство Ује ди ње них на ци ја, ман да те и дру ге еле-
мен те ко ји ће на кнад но би ти од ре ђе ни ре зо лу ци јом Са ве та без бед-
но сти у скла ду са По ве љом Ује ди ње них на ци ја.”32)

Су тра дан, тре ћег ју на, Скуп шти на Ср би је при хва та та ко зва ни 
спо ра зум Ах ти са ри-Чер но мир дин,33)  ко ји је био осно ва за ка сни је 
пот пи си ва ње Вој но-тех нич ког спо ра зу ма у Ку ма но ву из ме ђу пред-
став ни ка Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и НА ТО-а, 9 ју на, и до но-
ше ње Ре зо лу ци је 1244 Са ве та без бед но сти Ује ди ње них на ци ја, 10. 
ју на. Ти ме је агре си ја окон ча на.   

Не мач ки кон тин гент ми ро тво ра ца у окви ру НА ТО сна га 
(КФОР) од мах је за у зео сво ју зо ну од го вор но сти на са мом ју гу по-
кра ји не и био, на рав но, оду ше вље но до че кан од стра не ал бан ског 
ста нов ни штва. Кан це лар Шре дер је овај од нос ал бан ског ста нов-
ни штва пре ма Нем ци ма ци нич но про ко мен та ри сао ре чи ма: “То је 
за и ста им пре сив но. Био сам за и ста дир нут кад сам ви део на јед-
ној стра ни не мач ке тен ко ве и не мач ке вој ни ке са ми тра ље зи ма, а 
31) Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Избрисатисрпскивирус–малаантологијарасизмаишо

винизманакрајуМиленијума, Ју го и сток, Бе о град, 1999, стр. 111.
32) Но ам Чом ски, Новимилитаристичкихуманизам–лекцијеКосова, Фи лип Ви шњић, 

Бе о град, 2000, стр. 136.
33) Еле на Гу ско ва, Историјајугословенскекризе2, Игам, Бе о град, 2003, стр 485.
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на дру гој мо гао да де лим нео бич но еуфо рич но сла вље при ре ђе но 
у знак до бро до шли це јед ном не мач ком кан це ла ру. Сма трам да у 
кон тек сту спе ци фич не не мач ке исто ри је у овом кра ју, овим за и ста 
сва ко мо ра да бу де дир нут”.34)  Ово се мо ра сма тра ти у нај ма њу 
ру ку вр хун ским ци ни змом јер је зби ља те шко по ве ро ва ти у то да 
кан це лар Шре дер ни је знао да је у “исто ри ји” ко ју по ми ње, не мач-
ка вој ска по ма га ла ства ра ње та ко зва не Ве ли ке Ал ба ни је, на го то во 
исти на чин као и 1999. го ди не: по др жа ва ју ћи јед ну (ал бан ску) а 
уни шта ва ју ћи дру гу (срп ску) ет нич ку гру пу. Још је дан Не мац, бив-
ши Шре де ров са вет ник, Ми ха ел Штај нер, уско ро је по стао шеф 
ци вил не ми си је Ује ди ње них на ци ја на Ко со ву (УН МИК).

4.АВГАНИСТАН

Рас пра ва о по др шци вла ди ном пред ло гу о уче шћу у ин ва зи ји 
на Ав га ни стан, 2001, го ди не по но во је ду бо ко по де ли ла де ле га те 
Зе ле них. Не ко ли ко њих на гла са њу у Бун де ста гу ни је би ло спрем-
но да по др жи овај пред лог, ме ђу тим, он је и по ред то га имао до-
вољ ну ве ћи ну. Ипак, не што дру го је по ста ло очи глед но за хва љу ју-
ћи овом рас це пу: успех стра нач ког вођ ства у про мо ци ји од ре ђе них 
вред но сти и на пре до ва њу у лич ној по ли тич кој ка ри је ри, не ко ре-
спон ди ра ну жно са ин те ре си ма и афи ни те ти ма би ра ча те пар ти је. 
Фи шер је, рас пи ру ју ћи по жар на уну тар пар тиј ским фрон то ви ма по 
па ци фи стич ко-ми ли та ри стич ком рас це пу, исте го ди не по др жао и 
уче шће те шко на о ру жа них не мач ких тру па у гу ше њу су ко ба др-
жа ве и те ро ри ста у Ма ке до ни ји. Ова кав став прав дан је „бри гом за 
не мач ки ути цај у ра сту ћој Евро пи“.35) По нов на по ја ва ан ти рат них 
им пул са ба рем у ма лом де лу пар тиј ске хи је рар хи је до не ла је Зе-
ле ни ма ма ли али зна ча јан на пре дак у бро ју осво је них гла со ва на 
на ред ним из бо ри ма 2002. го ди не – 8,6%. 

5.БУДУЋНОСТЈЕ,ИПАК,ЗЕЛЕНА?

У на ред ним го ди на ма, све до по вла че ња из по ли ти ке 2005. 
го ди не, Јо шка Фи шер је на ста вио са ак тив но сти ма усме ре ним на 
ре ми ли та ри за ци ју не мач ке спољ не по ли ти ке. За ла гао се за ду го-
трај но и све о бу хват но за пад но – на рав но, и не мач ко – вој но при су-

34) InternationalePolitik 10/1999, p. 69, на ве де но пре ма: Да ја на Џон стон,Сулудикрсташи, 
Игам, Бе о град, 2005, стр. 116.

35) Le na So koll, GermantroopstojoinNATOforceinMacedonia, http://www.wsws.org/ar tic-
les/2001/jul2001/germ-j13.shtml  (11.07.2010.)
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ство у ре ги о ну Бал ка на36) и за огра ни ча ва ње пра ва Бун де ста га да 
од лу чу је о упо тре би не мач ких ору жа них сна га ван гра ни ца Не мач-
ке. Ово је би ло у су прот но сти не са мо са из вор ним на че ли ма пар-
ти је Зе ле них, већ и са од лу ком не мач ког Устав ног су да, ко ји је још 
1994. го ди не про пи сао да Бун де свер мо же уче ство ва ти у ми си ја ма 
НА ТО под ман да том Ује ди ње них на ци ја, уз оба ве зу Бун де ста га да 
од лу чу је о сва кој по је ди нач ној ми си ји.37) Лич ни ин те рес је по но во 
три јум фо вао над ин те ре сом др жа ве, пар ти је, и на ро чи то, мо ра ла.

Та ко је Јо шка Фи шер за тво рио круг: од твр до кор ног ан ти ми-
ли та ри сте и про тив ни ка НА ТО-им пе ри ја ли зма до гор љи вог апо ло-
ге те ору жа них ин тер вен ци ја и јед ног од глав них про мо те ра но вог 
DrangnachOsten. Ма ли је број по ли тич ких ка ри је ра ко је у тој ме-
ри оби лу ју су штин ским про ме на ма по ли тич ких ста во ва а да при-
том не под ра зу ме ва ју и фор мал ну про ме ну по ли тич ке оп ци је.

УЗРОЦИТРАНСФОРМАЦИЈЕ

Сва ка ко је лак ше ди јаг но сти ко ва ти про блем и на бро ја ти симп-
то ме не го до ку чи ти узро ке ко ји су до про бле ма до ве ли. Са по ли ти-
ко ло шко-со ци о ло шког ста но ви шта, ме ђу тим, да ле ко је зна чај ни је 
пи та ње узро ка су штин ске про ме не од ре ђе не пар тиј ске по ли ти ке 
од са мог кон ста то ва ња те про ме не. Ка да је реч о тран сфор ма ци ји 
не мач ких Зе ле них, ва ља узе ти у об зир и раз мо три ти не ко ли ко мо-
гућ но сти.

1.Искуствовршењавласти

Од ре ђе но од сту па ње од про пи са них про грам ских на че ла у 
слу ча ју до ла ска на власт ре дов на је по ја ва у слу ча ју го то во свих 
зе ле них пар ти ја ко је су до шле у при ли ку да у вла сти уче ству ју. 
Мо гу се, гру бо по сма тра но, иден ти фи ко ва ти три узро ка овом фе-
но ме ну:38)

а) Неспособност у вршењу власти узрокована неискуством
странке. Овај узрок је ма ло ве ро ва тан у слу ча ју не мач ких Зе ле них. 
Од осни ва ња пар ти је до ње ног ула ска у власт на са ве зном ни воу 
про шло је чи та вих 18 го ди на (1980. – 1988.), при че му је већ по сто-
ја ло бо га то пре-пар ла мен тар но ис ку ство пар ти је и ње ног ру ко вод-

36) Јир ген Ел зе сер, Ратне лажи–одкосовскогсукобадопроцесаМилошевићу, Ја сен, Бе-
о град, 2004, стр.  191.

37) Ve re na Ne es, GermanForeignMinisterFischerwantscarteblancheforoverseasmilitary
operations, http://www.wsws.org/ar tic les/2001/jul2001/germ-j18.shtml (15. 05. 2008.)

38) Дар ко На дић, ПартијезеленихуЕвропи, Из да ње ауто ра, Бе о град, 2005, стр. 33-34.
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ства, уз по вре ме но уче шће у вла сти на ни воу фе де рал них је ди ни ца 
– по кра ји на. Да кле, вре ме на за по ли тич ку еду ка ци ју Зе ле них би ло 
је ви ше не го до вољ но. Ни евен ту ал на нео р га но зо ва ност стран ке у 
сми слу ин фра струк ту ре не де лу је као до вољ но увер љив ар гу мент, 
бу ду ћи да је стран ка у за пад ном де лу зе мље би ла пот пу но кон со-
ли до ва на пре 1990. го ди не, а по трес узро ко ван ка сни јим про ши ре-
њем др жав не те ри то ри је и спа ја њем са ис точ но не мач ким Са ве зом 
90, пот пу но је пре ва зи ђен до из бо ра 1994. го ди не.

б) Недостатакманеварскогпростораукоалицијама. Ово за-
и ста мо же да пред ста вља про блем за де ло ва ње сва ке стран ке ко ја 
у вла да ју ћој ко а ли ци ји има уло гу мла ђег парт не ра, али у слу ча ју 
не мач ких Зе ле них, ни то, по све му су де ћи, ни је пра ви узрок тран-
сфор ма ци је. Нај пре, Зе ле ни су у ко а ли ци ји са со ци јал де мо кра та ма 
би ли зби ља ма њи, али не из бе жан парт нер. Дру гим ре чи ма, би ли 
су по треб ни со ци јал де мо кра та ма ба рем ко ли ко и ови њи ма. За тим, 
др жа ли су ви ше не го зна ча јан ре сор – спољ не по сло ве, при че му је 
Јо зеф Фи шер исто вре ме но био и ви це кан це лар, уз још два ми ни-
стар ска ме ста за чла но ве Зе ле них. На кра ју, за све вре ме по сто ја ња 
Зе ле них, од осни ва ња пар ти је до ула ска у са ве зну вла ду, уну тра-
шњи и ме ђу на род ни по ли тич ки жи вот оби ло вао је те ма ма по год-
ним за про мо ци ју и ре а ли за ци ју про гра ма Зе ле не пар ти је: сна же-
ње и ши ре ње НА ТО-а, за га ђи ва ње (укљу чу ју ћи про блем гло бал ног 
за гре ва ња и ка та стро фе по пут Чер но би ља), по ли тич ку ак ту е ли за-
ци ју бор бе за пра ва сек су ал них ма њи на и ужи ва ла ца ла ких дро га, 
итд.  Зе ле ни су, по до ла ску на власт, у пр вим го ди на ма у нај ве ћој 
ме ри или пот пу но за не ма ри ли ове те ме, или им при сту па ли на на-
чин су про тан про пи са ним про грам ским на че ли ма.

ц) Политичкатрговинакаоценаучешћаувласти. Сва ко вр-
ше ње вла сти, а на ро чи то уче ство ва ње у ко а ли ци ји у окви ру де мо-
крат ског по ли тич ког си сте ма, ну жно из и ску је од ре ђе на од сту па-
ња од соп стве ног пар тиј ског про гра ма и спрем ност на ком про мис. 
Од до сад на ве де них узро ка тран сфор ма ци је пар тиј ске по ли ти ке, 
овај се чи ни неј ре ле вант ни јим ка да је реч о не мач ким Зе ле ни ма. 
Ме ђу тим, и ов де тре ба би ти опре зан. Од нос Зе ле них пре ма по је-
ди ним пи та њи ма че сто се не мо же по сма тра ти као при ла го ђа ва ње 
соп стве не по ли ти ке по ли ти ци “ста ри јег” ко а ли ци о ног парт не ра, 
из раз ло га што по ни зу зна чај них пи та ња ове по ли ти ке ни су би ле 
го то во ни ма ло су прот ста вље не. Као до каз за ову тврд њу мо же се 
узе ти др жа ње ових две ју пар ти ја у пе ри о ду вла сти кон зер ва ти ва ца 
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и ли бе ра ла, да кле, док су обе још увек би ле у опо зи ци ји. И ка сни је 
су се раз ми мо и ла же ња ко а ли ци о них парт не ра ре дов но ти ца ла уну-
тра шње по ли тич ких пи та ња, док су њи хо ви по гле ди на ме ђу на род-
ну по ли ти ку (као област ко ја је ре ле вант на за ана ли зу тран сфор ма-
ци је пар тиј ске по ли ти ке дуж осе па ци фи зам – ми ли та ри зам) би ли, 
и оста(ја)ли, при лич но срод ни.

Да кле, власт сва ка ко ме ња (или, ка ко се че шће ка же, ква ри) и 
љу де, па след стве но то ме, ве ро ват но и пар ти је. Но, на чи ни и ме ха-
ни зми функ ци о ни са ња те про ме не, на осно ву из ло же ног, не де лу ју 
до вољ но убе дљи во ка да се има у ви ду ка рак тер, обим и ду би на 
про ме не пар тиј ске по ли ти ке Зе ле них. Ова про ме на је, ва ља још 
јед ном на гла си ти, ба рем у слу ча ју јед не од те мељ них та ча ка про-
гра ма пар ти је Зе ле них – не на си ља и мир ног ре ша ва ња кон фли ка та 
– суштинска, апсолутна и тотална. Не ке дру ге тач ке пар тиј ског 
про гра ма, као што је про ти вље ње ну кле ар ној енер ги ји, за по ста-
вље не су у ма њој ме ри или од ло же не на из ве сно вре ме.39) 

2.Себичниинтересипартијскихелита
иутицајиинтереснихгрупа

Ова гру па ар гу ме на та се у го то во свим слу ча је ви ма дра стич не 
тран сфор ма ци је пар тиј ске по ли ти ке чи ни нај у вер љи ви јом. Моћ, 
ко ја се, као што нас учи Ту ки дид, сти че и ну жно уве ћа ва, отва ра 
ши ро ке мо гућ но сти де ло ва ња и ути ца ја уну тар свих сфе ра јед ног 
дру штва. Као та ква, она при вла чи оне ак те ре чи ја је еко ном ска моћ 
у не сра зме ри са по ли тич ком, што до во ди до спре ге и сво је вр сне 
сим би о зе но си ла ца по ли тич ке мо ћи – вла сти и еко ном ске мо ћи.

Не во ља са овим ти пом ар гу ме на та је што су нај че шће при ну-
ђе ни да оста ну на ни воу спе ку ла ци је уну тар утвр ђе них пра ви ла 
дру штве не и по ли тич ке аре не, бу ду ћи да се евен ту ал ни до ка зи о 
ова квим опе ра ци ја ма па жљи во кри ју и стро го чу ва ју од очи ју јав-
но сти. Ме ђу тим, је дан од пре ци зних ар гу ме на та у при лог овом по-
ла зи шту су по да ци о из ја шња ва њу пар тиј ског члан ства о по те зи ма 
соп стве ног ру ко вод ства.

У слу ча ју не мач ких Зе ле них, на пи та ње “Да ли сма тра те да је 
ко ри шће ње вој не си ле у бив шој Ју го сла ви ји (од стра не Ује ди ње-
них на ци ја и НА ТО-а) би ло по треб но и ле ги тим но?”, 31% чла но-
ва је од го во ри ло по тврд но, 68% од реч но, уз 1% нео пре де ље них.40) 
39)  Ibid., стр. 35.
40)  Ibid., стр. 44.
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Ов де је реч о упо тре би ору жа не си ле у бо сан ском су ко бу и ви ди се 
да је убе дљи ва, дво тре ћин ска ве ћи на члан ства би ла про тив то га. 
Ме ђу тим, као што се ви де ло, у исто вре ме је екс трем но-ре а ли стич-
ка стру ја уну тар пар тиј ског ру ко вод ства, пред во ђе на Да ни је лом 
Кон-Бен ди том, зах те ва ла ору жа ни ан га жман НА ТО-а. Ово је иста 
стру ја ко јој ће се убр зо при кло ни ти и бу ду ћи шеф ди пло ма ти је Јо-
зеф Фи шер и ко ја ће исте ова кве зах те ве пет го ди на ка сни је, то ком 
ко сов ског су ко ба, спро ве сти у де ло. Да кле, ја сно је да ни је би ло 
ни го во ра о “ослу шки ва њу” афи ни те та пар тиј ског члан ства, већ о 
во ђе њу јед не се бич не и нео д го вор не, ап со лут но ште то чин ске по-
ли ти ке.

Ова кво по на ша ње пар тиј ског ру ко вод ства до ве ло је до до бро-
вољ ног исту па ња из пар ти је и зна чај ног оси па ња члан ства, док се 
у ита ли јан ском “Са ве зу зе ле них” до го дио су прот но усме рен про-
цес: гру пе ко је су из не ле кри ти ку на ра чун НА ТО агре си је, би ле су 
ис кљу че не из стран ке.41)

3.Утицајспољашњегфактора:
притисакСједињенихАмеричкихДржава

Има ју ћи у ви ду да се, ка да је реч о го ди на ма ко је су од зна ча ја 
за на шу ана ли зу, Ру ска Фе де ра ци ја још увек на ла зи ла под ка та-
стро фал ном, не спо соб ном вла шћу Бо ри са Јељ ци на, а да Ки на и 
Ин ди ја још ни су до жи ве ле онај ни во еко ном ског, тех но ло шког и 
вој ног на прет ка на ко јем су да нас, ја сно је да је реч о уни по лар ној 
ме ђу на род ној аре ни. Је ди на пре о ста ла су пер-си ла, би ла је у мо-
гућ но сти да, у мно го ве ћој ме ри не го да нас, ути че на по ли ти ку и 
по на ша ње дру гих др жа ва. 

Као и у слу ча ју прет ход но опи са ног узро ка, и ов де се, ма да у 
не што ма њој ме ри, су сре ће мо са про бле мом не до стат ка чвр стих 
и не дво сми сле них до ка за. Ме ђу тим, оно што се мо же уочи ти је 
чи ње ни ца да је ова кав ути цај Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва на 
европ ске ак те ре би ло мо гу ће ре ла тив но јед но став но из вр ши ти у 
окол но сти ма по кла па ња ин те ре са: Аме ри ка је же ле ла ре де фи ни са-
ње гло бал не уло ге НА ТО- и сво је по зи ци је уну тар али јан се, док су 
европ ски ли де ри по пут Шре де ра, Фи ше ра или Бле ра би ли у си ту-
41)  Ibid., стр. 56.
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а ци ју да “ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју” на Ко со ву  ко ри сте за сти ца-
ње уну тра шње по ли тич ких по е на.42)

Да су во де ћи европ ски по ли ти ча ри при хва ти ли по ли тич ка 
по ла зи шта двој ца Клин тон-Ол брајт, сма тра и Но ам Чом ски.43) У 
оства ре њу за јед нич ког ци ља, уло ге су по де ље не та ко да су Сје-
ди ње не Аме рич ке Др жа ве ста ви ле фо кус на ком по нен ту фи зич ке 
си ле – обез бе див ши нај зна чај ни ји део вој них ка па ци те та, док су 
се Евро пља ни, на ро чи то Бри тан ци и Нем ци, пре вас ход но усред-
сре ди ли на по сло ве про па ган де и ства ра ња ме диј ске по др шке за 
агре си ју.  

О оства ри ва њу аме рич ких ин те ре са кроз ак тив но сти НА ТО-а, 
а пре све га кроз агре си ју на Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју, ве-
ро до стој но све до чан ство је дао не мач ки пар ла мен та рац из ре до-
ва Хри шћан ско-де мо крат ске уни је, Ви ли Ви мер, у чу ве ном пи сму 
Гер хар ду Шре де ру из ма ја 2000. го ди не. Ви ме ров за кљу чак о аме-
рич кој уло зи на гло бал ном пла ну је сле де ћи: “Чи ни се да је аме-
рич ка стра на све сна и спрем на да у гло бал ном кон тек сту и ра ди 
оства ре ња сво јих ци ље ва пот ко па ме ђу на род ни прав ни по ре дак 
ко ји је на стао као ре зул тат Дру гог свет ског ра та у про шлом ве ку. 
Си ла тре ба да бу де из над пра ва. Та мо где ме ђу на род но пра во сто ји 
на пу ту, тре ба га укло ни ти.”44) 

*   *   *
При хва ти мо ли ста но ви ште да се ни је дан од на ве де них мо гу-

ћих узро ка тран сфор ма ци је по ли ти ке не мач ких Зе ле них и од сту па-
ња од пр во бит них про грам ских на че ла не мо же сам за се бе по сма-
тра ти као де фи ни тив но ре ше ње овог сло же ног про бле ма, мо же мо 
из ве сти за кљу чак да је би ла нео п ход на сво је вр сна аку му ла ци ја 
раз ли чи тих окол но сти ка ко би се та ква по ли тич ка тран сфор ма ци ја 
мо гла та ко те мељ но спро ве сти. Уко ли ко све из не се но ба рем до не-
кле осве тља ва овај фе но мен, то ипак не зна чи да за ње га мо же би ти 
оправ да ња са ста но ви шта пра ва, прав де и мо ра ла. Јер, као што то 
обич но би ва, нај ве ће жр тве по ли тич ких ига ра, по пут оних у ко ји-
ма је зна чај ну уло гу има ла не мач ка пар ти ја Зе ле них, је су “обич ни 

42)  Ри чард Кибл, Новимилитаризамипроизводњарата, у: Фи лип Хе монд, Едвард Хер-
ман, ур., Деградиранамоћ–медијиикосовскакриза, Пла то, Бе о град,  2001, стр. 115.

43)  Но ам Чом ски, Новимилитаристичкихуманизам–лекцијеКосова, Фи лип Ви шњић, 
Бе о град, 2000, стр. 10.

44)  ПисмоВилиВимераканцеларуГерхардуШредеру, у: Дра го мир Ву чи ће вић, ур., Ак
туелнапитањаспољнеполитике, Бе о град ски фо рум за свет рав но прав них, Бе о град, 
2007, стр. 73.
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љу ди”, упра во они ко је би сва ка де мо крат ска по ли тич ка пар ти ја 
тре ба ло да шти ти, а на ко је се вр ло ла ко и вр ло че сто за бо ра вља у 
спро во ђе њу оно га што се на зи ва „ви со ком по ли ти ком“.

Mladen Lisanin
GER MAN GREEN PARTY:  

FROM PA CI FISM TO MI LI TA RISM
Sum mary

Political transformation of the German Greens, especi
ally under the leadership of Joseph Fischer, represents
a unique case in the contemporary history of European
politicalparties.Whilecertaindeviationsfromtheinitial
programprinciplesarenotanunusualphenomenon,there
isalmostnootherpartywhichhasconductedtherenunci
ationofitsbasicbeliefssocompletely.Also,whilemostof
thepartieshavemoderatelyadjustedtheirattitudestothe
preferencesofpartymemberships,theGreenshavetran
sformedtheirideologyutterlyoppositetotheattitudesof
thepartybasis.Intheauthor’sopinion,thisphenomnenon
hasthreegroupsofcauses:partyinexperience,interestsof
partyelitesandsubjectiontoforeigninfluences.Allthese
factorshave,moreorless,influencedtheGreens’transfor
mationafromapacifistpartytoamilitaristone,andthis
transformationwasespeciallkyobviousduringtheNATO
agressiononFRYin1999.
Keywords:TheGreenParty,militarism,NATOagression,
politicaltransformation.
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Resume

If we accept the view that none of the abovementioned
causes of the transformation of the politics of German
GreenPartyanditsabandonmentofitsoriginalprogram
postulatescanbeconsideredasadefinitesolutionofthis
complexproblem,thenitispossibletoconcludethatthere
had been some kind of accumulation of certain circum
stancestakingplacethatprovidedforopportunityofim
plementationofsuchthoroughpoliticaltransformation.
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новембра 2010. године.
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